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INZERCIA

Dňa 29. 9. 2022 sa počas 

daždivého počasia slávnostne 

otvoril zrekonštruovaný 

atletický/futbalový štadión 

v Banskej Štiavnici.

Slávnostného otvorenia sa zúčastni-

li prezident Slovenského atletického 

zväzu Peter Korčok, generálny sekre-

tár SAZ Vladimír Gubrický, olympio-

nik Matej Tóth, poslanec MsZ a dlho-

ročný funkcionár FK Sitno Ľubomír 

Barák, ako aj zástupca zhotovite-

ľa stavby Jaroslav Hetmaník. Spolu 

s primátorkou mesta a Robom Pet-

rom (Atléti BS) prestrihli pásku, čím 

štadión ofi ciálne otvorili.

Vzhľadom na prebiehajúce 

internetové diskusie, ktoré sú 

nie vždy vedené korektným 

spôsobom a objavujú sa 

v nich neraz aj dezinformácie, 

považuje vedenie mesta 

Banská Štiavnica za potrebné 

opätovne sa vyjadriť k téme 

nemocnice v Banskej Štiavnici 

v nadväznosti na uplatnenie 

predkupného práva listinných 

akcií spoločnosti Nemocnica 

Banská Štiavnica, a.s.

Na rokovaní mestského zastupiteľ-

stva dňa 22.11.2007 bol predložený 

a prerokovaný materiál: Nakladanie 

s  majetkom Mesta Banská Štiavni-

ca slúžiacim pre potreby Regionálnej 

nemocnice, n.o. Banská Štiavnica, 

ktorý predložil Mgr. Pavol Balžanka, 

primátor mesta a spracoval Mgr. Mi-

chal Hasara, riaditeľ Regionálnej ne-

mocnie, n.o.

Uvedený materiál poslanci MsZ 

väčšinou hlasov schválili a  bolo 

k  nemu prijaté uznesenie mestské-

ho zastupiteľstva zo dňa 22.11.2007 

č. 164/2007, ktorým MsZ schválilo 

vecný vklad do základného imania 

akciovej spoločnosti Nemocnica Ban-

ská Štiavnica - nehnuteľnosť nemoc-

nice a pozemky – zastavané plochy, 

v zostatkovej hodnote 48 544 tis Sk 

vedené v tejto hodnote v účtovníctve 

Mesta Banská Štiavnica, za podiel 

34% na základnom imaní, a.s., ako 

uznaný vklad 340  000Sk. Znalecký 

posudok na tieto nehnuteľnosti bol 

na sumu 78 889 000Sk. 

Zrekonštruovaný štadión 
ofi ciálne otvorený!

Vyjadrenie vedenia mesta k diskusii 
k téme nemocnica

Prestrihnutie pásky na štadióne  foto Michal Kríž 	3.str.

	3.str.

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.

Piatok 7.10. o 18:30 hod.

Kde raky spievajú
Sci-fi , dráma, mysteriózny, 120 min., 
MP:12, vstupné:5€

Vrelá vďaka, 
pani primátorka!

V  tomto storočí sa ešte nestalo, 

aby sa v  našom meste uskutoč-

nilo také významné medzinárod-

né podujatie ako to bolo v dňoch 

26. – 27.9.2022, keď sa tu zišli mi-

nistri obrany V4. Samozrejme to 

nebolo všetko. Nebolo význam-

ného slovenského média, aby sa 

o tom nezmienilo, už nehovoriac 

o tom, že tomuto zasadnutiu ve-

novali pozornosť aj renomované 

zahraničné médiá. Z  tohto všet-

kého je najdôležitejšia tá skutoč-

nosť, že popri samotnom obsa-

hu a  význame tohto rokovania 

jedným dychom však musím po-

vedať, že slovenské i  zahraničné 

médiá pertraktovali aj to, že toto 

rokovanie bolo práve v  Banskej 

Štiavnici, čo bolo jej jedinečné zvi-

diteľnenie nielen na Slovensku, 

ale aj v zahraničí. Takže, vrelá vďa-

ka, vážená pani primátorka nášho 

mesta! Pevne verím, a to nielen ja, 

že o  podobné podujatia nebude 

núdza ani v budúcnosti.

Ján Novák
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DIÁR
z programu

primátorky

Vážená pani primátorka,

Počas aktuálneho slovenského 

predsedníctva vo V4 sa uskutočnilo 

zasadnutie ministrov obrany kra-

jín Vyšehradskej skupiny, ktoré sa 

konalo 26. – 27. septembra 2022 

v Banskej Štiavnici.

Dovoľte, aby som Vám úprimne 

poďakoval za spoluprácu a podpo-

ru pri príprave a uskutočnení tohto 

významného podujatia. Zároveň si 

Vás dovoľujem požiadať, aby ste tl-

močili moje poďakovanie všetkým, 

ktorí sa podieľali na jeho úspešnom 

a dôstojnom priebehu.

Som rád a vážim si, že sme mohli 

spolu privítať mojich rezortných 

partnerov práve vo Vašom „strie-

bornom meste“ Banská Štiavnica, 

ktorého pamiatky sú spojené naj-

mä s  baníckou tradíciou. Potešila 

ma možnosť navštíviť štôlňu Glan-

zenberg, ako aj letová ukážka so-

koliarstva. Stretnutie bude mojim 

partnerom pripomínať spoločná 

fotografi a z  Trojičného námestia 

pred nádherným Trojičným stĺ-

pom.

Vážená pani primátorka, ešte raz 

Vám ďakujem za spoluprácu a  do 

ďalšieho obdobia želám Vám aj Va-

šim spolupracovníkom pevné zdra-

vie, spokojnosť, veľa pracovných 

a osobných úspechov. Bolo mi cťou 

sa s Vami stretnúť!

S pozdravom

Jaroslav Naď

Minister obrany SR

POLITICKÁ  INZERCIA

Poďakovanie

Dňa 24.9.2022 Komunitné 

centrum Šobov zorganizovalo 

pre deti výlet do Banskej 

Bystrice na Roma Eko Fest. 

Za odvoz autobusom chceme poďa-

kovať Mestu Banská Štiavnica a pá-

novi poslancovi a nášmu dobrodin-

covi Petrovi Ernekovi. Na pódiu sa 

vystriedalo niekoľko umelcov, kto-

rí predviedli našu rómsku kultúru. 

Do svojich vystúpení vložili emó-

cie a vášeň. Deti boli úžasné a teší-

me sa opäť na podobný výlet. Tou-

to komunitnou aktivitou sa chcelo 

komunitné centrum poďakovať 

obyvateľom Šobova, ktorí si v  let-

ných mesiacoch zveľadili chodbové 

priestory svojich bytoviek. Srdeč-

ná vďaka patrí všetkým, ktorí nám 

pri úpravách chodbových priesto-

rov pomohli a  samozrejme aj na-

šim sponzorom. Ešte raz veľké ďa-

kujem!

Iveta Kováčová, 

odborná garantka KC

Roma Eko Fest

3.10.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Prvé zasadnutie okrskových vo-

lebných komisií so zložením sľu-

bov.

Redakčná rada ŠN.

4.10.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Riešenie verejných obstarávaní 

pre realizáciu stavebných akcií.

5.10.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Riešenie opatrení pre úsporu 

energií.

6.10.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Účasť na stretnutí partnerov Slo-

venskej komisie pre UNESCO.

7.10.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Kontrolná obhliadka na realizá-

ciu prác Dolná Resla.

8.10.

Občianske obrady – sobáše.

Viera Lauková

Vedúca KC s mládežou foto archív autora 

Pozvánka
Mesto Banská Štiavnica, primá-

torka mesta a  starostovia obcí 

okresu Banská Štiavnica Vás pozý-

vajú na Folklórny benefi čný kon-

cert pre Lea, ktorý sa uskutoční vo 

štvrtok 13.10.2022 o 17.00 hod.

v Kultúrnom centre, Kammerhof-

ská 1, Banská Štiavnica. Dobrovoľ-

né vstupné 5EUR bude v plnej výš-

ke venované Leovi.

Org.

Objednávateľ: Smer - SD, Súmračná 25, 821 02 Bratislava.
Dodávateľ: Mesto Banská Štiavnica, Radničné nám. 1, 
96924 Banská Štiavnica.
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Primátorka mesta 

v  rámci ceremónie odovzdala ďa-

kovné listy Slovenskému atletic-

kému zväzu, prezidentovi SAZ, 

generálnemu tajomníkovi SAZ, Ro-

bovi Petrovi, Bohušovi Melicherčí-

kovi, Ľubomírovi Barákovi, FK Sit-

no a spoločnosti Strabag, s. r. o., za 

to, že sa aktívne a  neúnavne po-

dieľali na tejto rekonštrukcii. Sláv-

nostného otvorenia sa zúčastni-

li aj riaditelia, učitelia a  žiaci MŠ 

1. mája, ZŠ J. Horáka, ZŠ J. Kollá-

ra, ZŠ F. Assiského, ZŠ Banská Belá, 

pre ktoré bola pripravená autogra-

miáda a fotenie s Matejom Tóthom.

Štadión bol zrekonštruovaný s  fi -

nančnou pomocou Slovenského at-

letického zväzu vo výške 250 000€. 

Celkové náklady na rekonštrukciu 

predstavovali 700 000€. Zhotovite-

ľom stavby bolo Združenie „Rekon-

štrukcia štadióna BŠ“ Strabag, s. r. o., 

Bratislava a Strabag AG, Spittal an 

der Drau (A) V  rámci rekonštruk-

cie sa položil 6 dráhový 400 m ovál, 

sektor pre skok do diaľky, sektor 

pre skok do výšky, trať vodnej prie-

kopy a sektor pre vrh guľou a vrh 

oštepom.

Mestu Banská Štiavnica bola Slo-

venským atletickým zväzom pri-

sľúbená ďalšia fi nančná podpora 

na dobudovanie infraštruktúry šta-

dióna a už teraz dostaneme do vý-

požičky prekážky a doskočisko pre 

skok do výšky. Tiež budeme žiadať 

fi nančné prostriedky na materiálo-

vé vybavenie štadióna. V súčasnos-

ti sa pripravuje žiadosť o  budúco-

ročné organizovanie Majstrovstiev 

SR a ČR v behu na 10 000 m v ka-

tegóriách juniorky, juniori, ženy 

a muži v Banskej Štiavnici.

Atletický štadión vybudovaný 

na úrovni požiadaviek IAAF je 

predpokladom pre prípravu kva-

litných reprezentantov v  atle-

tických disciplínach, na organi-

zovanie športových podujatí na 

regionálnej, národnej i  medziná-

rodnej úrovni a  v  neposlednom 

rade pre všetkých, ktorí majú záu-

jem aktívne tráviť čas.

Veľmi radi by sme sa poďakova-

li za kultúrny program roztlieska-

vačkám z tanečnej skupiny Applau-

se pri CVČ Banská Štiavnica, za 

poskytnuté občerstvenie pre deti 

Mestským lesom Banská Štiavni-

ca, s. r. o., a spoločnosti Intersnack 

Slovensko, a. s., ako aj Matejovi 

Tóthovi za autogramiádu a fotenie.

MsÚ

NOVINKY

�1.str.

Ďalej uznesenie uvá-

dza, že „zvyšok hodnoty 78 515 000 

Sk bude zaúčtovaný do kapitálového 

fondu spoločnosti“.

Zároveň boli na uvedenom roko-

vaní schválené aj Stanovy akcio-

vej spoločnosti a Zakladacia zmlu-

va akciovej spoločnosti Nemocnica 

Banská Štiavnica, a.s.

Notárskou zápisnicou NZ 

49287/2007, NCRIs 48962/2007, 

napísanou dňa 26.11.2007, Mesto 

zastúpené štatutárnym orgánom, 

primátorom mesta a  obchodná 

spoločnosť Nemocnice a poliklini-

ky ZH, s.r.o., zastúpená konateľmi 

spoločnosti sa dohodli na založení 

akciovej spoločnosti.

Všetky vyššie uvedené dokumen-

ty boli predložené k  zápisu do 

Obchodného registra Okresné-

ho súdu v  Banskej Bystrici dňa 

29.2.2008. Predložené doklady 

Okresný súd Banská Bystrica ak-

ceptoval v plnom rozsahu napriek 

tomu, že v  zakladateľskej listine 

a  stanovách akciovej spoločnos-

ti i predloženej notárskej zápisni-

ci bol uvedený spôsob vkladového 

imania.

Ako verejnosť určite registru-

je, momentálne prebieha akvizí-

cia nemocníc v Žiari nad Hronom 

a  v Banskej Štiavnici spoločnos-

ťou Agel, a.s., a k tomu prislúchajú 

aj majetkové kroky, ktoré súvisia 

s  prevodom vlastníckeho podie-

lu spoločnosti Svet zdravia, a.s., 

v banskoštiavnickej nemocnici.

Prioritou vedenia mesta je skvalit-

ňovanie zdravotnej starostlivosti 

v  okrese, bez ohľadu na vlastníc-

tvo. Aj v tomto kontexte sa kona-

lo v júni rokovanie s obomi vyššie 

uvedenými spoločnosťami a infor-

movali sme o  ňom aj v  Štiavnic-

kých novinách.

Štiavnické noviny č. 24, 23.6.2022:

„Súkromné siete nemocníc ProCare 

a  Svet zdravia a  Agel sa dohodli na 

predaji piatich zdravotníckych zaria-

dení v Banskobystrickom kraji. Vzhľa-

dom k pripravovanej zmene vlastníka 

a  poskytovateľa zdravotníckych slu-

žieb sa uskutočnilo na radnici spoloč-

né rokovanie zástupcov spoločností 

MUDr. Radoslava Čuhu, MBA, MPH, 

generálneho riaditeľa siete ProCa-

re a  Svet zdravia, a.s., a  Ing. Micha-

la Pišoja, MPH, predsedu predsta-

venstva Agel SK, a.s., s  primátorkou 

mesta Mgr. Nadeždou Babiakovou, 

kde predmetom spoločného rokovania 

bolo zachovanie rozsahu zdravotníc-

kych služieb a zároveň požiadavka na 

rozšírenie lôžkového oddelenia ODCH 

a  vytvorenie odborných ambulancií, 

ako napríklad: diabetológia, ORL, or-

topédia a ďalšie. Sieť ProCare a Svet 

zdravia sa dohodla so zdravotníckou 

sieťou Agel na predaji piatich praco-

vísk banskobystrického regiónu. Kon-

krétne sa to týka nemocníc v Žiari nad 

Hronom, Banskej Štiavnici, Mamma-

centra sv. Agáty v  Banskej Bystrici 

a polikliník v Žiari nad Hronom a vo 

Zvolene. Celá transakcia podlieha ešte 

súhlasu Protimonopolného úradu SR. 

Defi nitívne prevzatie sa predpokladá 

do konca roka 2022.“

Na základe spoločných rokovaní 

budeme presadzovať, aby spoloč-

nosť Agel, a.s., bola nápomocná 

pri riešení tém, ktoré sme nastoli-

li, a to najmä:

1., rozšírenie počtu lôžok oddele-

nia dlhodobo chorých,

2., vytvorenie nových interných 

lôžok pre ľahšie prípady v oblasti 

internej medicíny,

3., rozšírenie portfólia odborných 

lekárov v  spolupráci s  inými ne-

mocnicami siete Agel v okolí Ban-

skej Štiavnice,

4., zachovanie priestorov pre am-

bulancie RLP v objekte nemocnice.

Na rokovaní MsZ dňa 28.9.2022 

prerokovali poslanci MsZ správu 

Prevod akcií spoločnosti Nemoc-

nica Banská Štiavnica, a. s., a pri-

jali k nej nasledujúce uznesenie.

Uznesenie č. 117/2022

Mestské zastupiteľstvo

A. Berie na vedomie

ponuku spoločnosti Svet zdra-

via, a. s., ako vlastníka akcií, na 

prevod 66 kmeňových listinných 

akcií spoločnosti Nemocnica Ban-

ská Štiavnica, a. s., v  menovitej 

hodnote 332€, za rovnakú cenu 

ako ponúka iný záujemca.

Upozorňujeme, že situácia v zdra-

votníctve sa neustále mení a pre-

vádzkovanie nemocnice v Banskej 

Štiavnici v rozsahu ako tomu bolo 

v  minulosti je v  dôsledku štátnej 

zdravotníckej politiky a nedostat-

ku lekárov nemožné.

Radi by sme zároveň uviedli, že 

v  predmetnej veci, o  ktorej roko-

valo mestské zastupiteľstvo, ide 

výhradne o uplatnenie majetkové-

ho práva, ktoré sa nijako nedotýka 

poskytovanej zdravotnej starostli-

vosti. Mesto Banská Štiavnica nie 

je a neplánuje byť poskytovateľom 

zdravotnej starostlivosti. Odkúpe-

ním podielu v spoločnosti Nemoc-

nica Banská Štiavnica, a.s., v rádo-

vo miliónoch € by mesto získalo 

kompletnú kontrolu nad budovou.

Z ekonomického pohľadu vidí ve-

denie mesta v  prípadnom odkú-

pení podielu ďalšie riziká, medzi 

ktoré patria zadĺženie mesta, kto-

ré by mohlo ovplyvniť iné rozvo-

jové projekty (napr. plaváreň, by-

tová výstavba, parkoviská a pod.) 

a  ohrozenie, že náklady na sprá-

vu budovy prevýšia príjmy, čím 

sa vytvorí ďalšia defi citná polož-

ka v  rozpočte mesta. Vlastníctvo 

objektu negarantuje kvalitu zdra-

votníckych služieb, ani ich roz-

sah. Naopak, dajú sa predpokladať 

komplikované rokovania o  cene 

nájmu jednotlivých častí objektu 

medzi mestom a  poskytovateľmi 

zdravotnej starostlivosti, pričom 

samotné zachovanie poskytovania 

týchto služieb môže byť potenciál-

nou „pákou“ v  neprospech mesta. 

Obyvatelia vedia, že už v minulos-

ti opustilo objekt viacero ambu-

lancií, ktoré sa nedohodli na cene 

nájmu so súčasným prevádzkova-

teľom.

Primátorka mesta bude preto na-

ďalej komunikovať s potenciálnym 

prevádzkovateľom zdravotnej sta-

rostlivosti o budúcnosti nemocni-

ce a  v  žiadnom prípade nedovolí, 

aby sa uskutočnili kroky, ktoré by 

poškodili zdravotné služby v  pro-

spech obyvateľov mesta. V prípa-

de konkrétnych záverov poskytne 

verejnosti informácie prostredníc-

tvom ofi ciálnych informačných 

kanálov mesta.

Ing. Ivana Nikolajová,

prednostka MsÚ

�1.str.

Zrekonštruovaný štadión ofi ciálne otvorený!

Vyjadrenie vedenia mesta k diskusii k téme nemocnica
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Primátorka mesta 

Mgr. Nadežda Babiaková 

zvolala na 28.9.2022 rokovanie 

MsZ.

MsZ schválilo:

- program rokovania zasadnutia 

MsZ v  Banskej Štiavnici s  dátu-

mom 28. september 2022,

- návrhovú komisiu v  zložení: 

RNDr. P. Bačík, predseda komisie, 

Š. Mičura, člen, JUDr. D. Lukačko, 

člen,

- prevod akcií spoločnosti Nemoc-

nica Banská Štiavnica, a. s.,: uplat-

nenie predkupného práva mesta 

do 60 dní odo dňa prijatia uznese-

nia č.117/2022,

- návrh na rozpočtové opatrenia 

č. 5/2022: presun rozpočtovaných 

prostriedkov v rámci schváleného 

rozpočtu vo výške 40 000€ z  ka-

pitoly 05.1.0 položka 641 001 – 

Transfer TS – zber a likvidácia od-

padu na kapitolu 05.1.0 - položka 

641 001 – Transfer TS - separova-

ný zber,

- povolené prekročenie výdavkov 

v  rámci schváleného rozpočtu vo 

výške 6 610€ kapitola 8.1 položka 

600 – MŠ 1. mája – energie, pričom 

tieto výdavky budú uhradené z re-

zervy na správu školských budov.

MsZ berie na vedomie:

- ponuku spoločnosti Svet zdra-

via, a. s., ako vlastníka akcií, na 

prevod 66 kmeňových listinných 

akcií spoločnosti Nemocnica Ban-

ská Štiavnica, a. s., v  menovitej 

hodnote 332€, za rovnakú cenu 

ako ponúka iný záujemca.

Majetkové veci mesta:

a) Prevod pozemku parc. č. C KN 

837 v  k. ú Banská Štiavnica (Po-

žiarnická ulica),

b) Prevod pozemku parc. č. C KN 

1941/6 v  k. ú Banská Štiavnica, 

(kupujúci Mesto Banská Štiavni-

ca),

c) Zriadenie vecného bremena 

práva prechodu a prejazdu cez p. č. 

E KN 6593/3.

Po prerokovaní všetkých bo-

dov primátorka mesta rokovanie 

MsZ ukončila. Kompletné uzne-

senia z  MsZ sú zverejnené aj na 

www.banskastiavnica.sk

Spracoval: Michal Kríž

Zo septembrového rokovania MsZ

Rokovanie v zasadačke MsÚ  foto Michal Kríž 

Zo zastupiteľ-
stva BBSK

Vo štvrtok 22. septembra 2022 

sme aj pre Štiavnicu schválili:

Návrh na schválenie strategic-

kého zámeru pre nábor lekárov 

v BBSK

Viac ako 30% všeobecných leká-

rov v BBSK má nad 65 rokov. Tých 

lekárov, ktorí sa rozhodnú ukon-

čiť svoju činnosť, nedokáže Úrad 

BBSK v  rámci svojich kompeten-

cií v oblasti zdravotníctva nahra-

diť. Na niektorých miestach preto 

prestáva byť primárna zdravotná 

starostlivosť pre občanov geogra-

fi cky a časovo dostupná.

Isté možnosti však BBSK má, 

a  tak realizuje dlhodobý projekt 

krajských ambulancií s moder-

ným vybavením a diagnostickou 

technikou, v  rámci ktorého boli 

k dnešnému dňu vytvorené už tri 

nové pracoviská s  atestovanými 

lekármi.

Návrh zmeny rozpočtu č.5

SPŠ S. Mikovíniho Banská Štiav-

nica, havária potrubia - 3 000eur. 

SOŠ Služieb a lesníctva obstaranie 

granulovanej umývačky riadu pre 

školskú jedáleň – 37.950eur. SOŠ 

lesnícka - zníženie energetickej 

náročnosti budovy školského in-

ternátu - vypracovanie projekto-

vej dokumentácie – 15.000eur.

Obstaranie workoutovej zostavy – 

9.980eur a  digitálneho teodolitu 

8.500eur. Gymnázium A. Kmeťa 

- rekonštrukcia okien auly a scho-

dísk – 46.200eur. Domov Márie - 

korytový žehlič – 1.488eur.

Zámenu

prebytočných nehnuteľností 

BBSK v  správe SPŠ S. Mikovíni-

ho za prebytočné pozemky Mes-

ta Banská Štiavnica pod cestou 

II. triedy č. II/524 a pod cestou č. 

III/2534.

Mikuláš Pál,

váš poslanec v ZBBSK

Oznam
Slovenský zväz telesne postih-

nutých v  Banskej Štiavnici ozna-

muje svojim členom, že úradné 

hodiny v  kancelárii sú z  technic-

kých príčin iba v stredu v termíne 

8.00 hod. - 12.00 hod.

Výbor ZO SZTP
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kam v BŠ 
a okolí ?

POLITICKÁ  INZERCIA

Dňa 29.10.2022 sa uskutočnia 

voľby do orgánov samosprávy 

obcí a voľby do orgánov 

samosprávnych krajov. 

Pre účely volebnej kampane sú zare-

gistrovaným kandidátom na umiest-

ňovanie volebných plagátov na verej-

ných priestranstvách v meste Banská 

Štiavnica vyhradené miesta na verej-

noprospešných zariadeniach: betó-

nová skruž na ulici Križovatka a Uči-

teľská. Skruže sú označené nápisom 

„Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľ-

by do orgánov samosprávnych krajov 

– 29.10.2022“ a  rozdelené očíslova-

nou mriežkou, pričom každý kandi-

dát má priestor 30x30 cm na pridele-

nom čísle. Umiestňovanie volebných 

plagátov počas volebnej kampane 

na verejných priestranstvách mimo 

vyhradených miest na umiestňo-

vanie volebných plagátov je zaká-

zané. Podrobné informácie nájdete 

vo Všeobecne záväznom nariadení 

Mesta Banská Štiavnica č. 5/2017 

o vyhradených miestach na umiest-

ňovanie volebných plagátov a  na 

www.banskastiavnica.sk.

Ján Petrík, OKŠaMK

Podmienky umiestňovania 
volebných plagátov v Banskej Štiavnici

V lete ste mohli zaznamenať 

vo viacerých médiách 

rozhovory z celého Slovenska, 

kde sa hodnotila aktuálna 

turistická sezóna. 

Spoločným názorom bolo sklamanie 

z toho, že po dvoch rokoch pandémie 

sa turizmus zďaleka nevrátil do sta-

vu pred coronou. Podobne na tom je 

Banská Štiavnica. Presné čísla ešte ne-

vieme, ale už sa dá potvrdiť, že ubyto-

vanie sa prepadlo asi o 20% a gastro až 

o tretinu, niekde aj viac. Skúsim zhr-

núť dôvody, ktoré sa opakovali:

1. Ľudia išli k moru. Po dvoch rokoch 

obmedzení sa už nevedeli dočkať 

a veľa ľudí si presúvalo už zakúpené 

pobyty ešte z roku 2020, ktoré do sep-

tembra 2022 museli použiť.

2. Zdražovanie. Všetko zdraželo, a tak 

prirodzene prvé, na čom sa šetrí, sú 

dovolenky.

3. Prečo horšie dopadlo gastro? Ak aj 

išli ľudia na pobyt, ubytovanie si za-

platiť musíte. Na stravovaní sa šetriť 

dá. Okrem toho, ľudia si za dva roky 

odvykli „ísť si niekam von sadnúť“.

4. Veľké oslabenie maďarského fo-

rintu. Za rok stratil forint 20%, a tak 

je pre Maďarov Slovensko podstatne 

drahšie ako pred coronou.

5. Vojna. Konferencie alebo skupi-

nové zájazdy z Nemecka, Belgicka či 

iných krajín sa rozhodujú na jar. Keď 

turisti práve vtedy počuli, že bomby 

padajú len 80 km od našich hraníc, 

zmenili svoje plány.

Aj v  Banskej Štiavnici platí zásada, 

že v lete treba zarobiť na zimu. To sa 

mnohým nepodarilo. A do toho vstu-

pujú nové predpisy na platenie elek-

triny a  plynu. Majitelia majú obavy, 

ako to utiahnu. Ale zostaňme opti-

mistickí a trpezliví. Ako hovoril spiso-

vateľ Vincent Šikula: „nebýva na kaž-

dom vŕšku hospoda!“

Martin Macharik, poslanec MsZ

Letná turistická sezóna 2022 
bola sklamaním

1.-31.10. Výstava na stromoch – 

Férová káva, streda-nedeľa, Ban-

ské múzeum v prírode, J. K. Hella 

12, BŠ, 9.00-17.00

7.-8.10. Prvé storočie pary - eu-

rópske inovácie na začiatku in-

dustriálnej éry, medzinárodná 

konferencia, Starý zámok, Starozá-

mocká 11, BŠ, 9.00-17.00

8.10. Šarkaniáda, lietanie so šar-

kanmi, letecko-modelársky klub, so-

koliari, maľovanie na tvár, skákací 

hrad a hry pre deti i dospelých. Lúka 

pod Kalváriou, BŠ, 10.00 – 16.00

8.10. Slovak Tango a  Autorský 

klub u mešťana Rubigalla, Klub Ru-

bigall, Námestie sv. Trojice 3, BŠ, 

18.00

14.10. – 16.10. Exkluzívny foto 

workshop, viac na fotovideoshop.

sk, Hotel Grand Matej, Kammer-

hofská 180, BŠ, 16.00

14. – 16.10. JAMA – 76. ročník Mi-

lana Adamčiaka, 4 sochy, Kammer-

hofská 16, BŠ, 18.30

15.10. Sobota s remeslom - mod-

rotlač, tvorivá dielňa, rezervá-

cia: enviro@muzeumbs.sk, Dielnič-

ka-Kammerhof, Kammerhofská 2, 

BŠ, 13.00

15.10. Sprevádzanie: Horný 

Hodrušský – Dolný Hodrušský – 

Brennerský tajch. Komentované 

prehliadky, viac na FB profi le Ban-

skoŠtiavnické tajchy.

29.10. Koncert: Vojdi, Art Cafe, 

Akademická 327/2, BŠ, 20.00

29.10. Dušičky z Nového zámku, 

Nočná zážitková vyhliadka na „du-

šičkovú“ Banskú Štiavnicu, Nový zá-

mok, Novozámocká 22, BŠ, 17.00-

21.00

29.10. Divadlo: Sylvia Miláčik, 

Kultúrne centrum, Kammerhofska 

1, BŠ, 18.00

Každú stredu: Otužovanie v tajchu 

Veľká Vodárenská s miestnou skupi-

nou Jašterice zo Štiavnice, skupina 

prijíma aj nových členov, so začiat-

kami Vám radi poradia, 16.00

Každú nedeľu: Otužovanie v  taj-

chu so skupinkou Žiarske ľadové 

medvede na Hornom Hodrušskom 

tajchu, 10.00

OOCR Región Štiavnica

citát

„Život je ako hudba; musí byť skom-

ponovaná uchom, citom a inštink-

tom, nie pravidlom.“

Samuel ButlerObjednávateľ: Mgr. Peter Ernek, Križovatka 6, 96901 Banská Štiavnica                                          Dodávateľ: Mesto Banská Štiavnica, Radničné nám. 1, 96924 Banská Štiavnica
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Vážení občania, voliči!

1. Námietková kancelária

Do 4.10.2022 malo byť doruče-

né do každej domácnosti „Ozná-

menie o čase a mieste konania volieb“. 

1 ks pre komunálne voľby a  1 ks 

pre krajské voľby. Ich súčasťou bol 

informačný zoznam kandidátov 

na primátora mesta a  kandidátov 

na poslancov MsZ. Podľa zákona 

č. 180/2014 Z. z. o  podmienkach 

výkonu volebného práva a o zmene 

a  doplnení niektorých zákonov sa 

tlačivo doručuje po jednom kuse do 

domácnosti a nie všetkým voličom 

v  domácnosti. Na základe odozvy 

doručovateľov bol problém v  ne-

správne označených  schránkach 

bytových domov, ktoré často obsa-

hovali neaktuálne údaje alebo žiad-

ne údaje. Pri rodinných domoch je 

problém s  voľne sa pohybujúcimi 

psami v  blízkosti schránok, ktorí 

ohrozovali doručovateľov.

V  prípade, že vám nebolo doruče-

né správne oznámenie alebo ne-

bolo doručené vôbec, môžete túto 

skutočnosť nahlásiť v  námietko-

vej kancelárii v Klientskom cen-

tre mesta Banská Štiavnica, 

Námestie sv. Trojice č. 3, alebo te-

lefonicky na číslo: 045/6949639.

Tlačivo „Oznámenie o  čase a  mieste 

konania volieb“ pre spojené voľby je 

pre voličov s  trvalým pobytom na 

mesto Banská Štiavnica umiestne-

né na úradnej tabuli mesta a  ich 

volebná miestnosť sa nachádza 

v  zasadačke Mestského úradu, 

Radničné námestie č. 1.

Volič má právo v  úradných ho-

dinách si overiť, či je zapísaný 

v  stálom zozname voličov, či 

údaje o ňom sú úpl-

né a pravdivé a môže 

požadovať doplnenie 

údajov alebo vykona-

nie opráv. Mesto je 

povinné žiadosti vy-

hovieť alebo do troch 

dní písomne oznámiť 

voličovi dôvody, pre 

ktoré žiadosti nemôže 

vyhovieť.

2. Zmeny v okrskoch

Voliči miestnej časti 

Počúvadlianske Ja-

zero boli zaradení 

do okrsku č. 1, môžu 

teda voliť priamo na radnici v zasa-

dačke mestského úradu.

Voliči s trvalým pobytom na uliciach 

Ľudmily Podjavorinskej a Športovej 

boli opäť zaradení do okrsku č. 3 

v  Domové mládeže SOŠL na Mlá-

dežníckej ulici č. 4.

Informáciu o  volebnom obvode, 

volebných okrskoch a  volebných 

miestnostiach nájdete na webo-

vej stránke mesta alebo na úrad-

nej tabuli.

MsÚ

Informácie pre voličov
oprávnených hlasovať vo voľbách do orgánov samosprávy obcí 
a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov 29.10.2022

Záhradkárske 
okienko

Rozmnožujeme spolu kríčkové 

ríbezle

Na jeseň, ešte ký m pôda neza-

mrzne, môžeme si podomácky 

dať pomerne jednoducho zakore-

niť všetky druhy ríbezlí pomocou 

zdrevnatený ch odrezkov. Odobe-

rieme ich nožnicami z ročný ch vý-

honov. Ich dĺžka má byť približne 

20 centimetrov. Spodný  rez je kol-

mý  a  tesne pod púčikom, horný  

rez vedieme šikmo nad púčikom 

s miernou rezervou. Odrezky za-

škôlkujeme do pripravenej pôdy 

buď za rý ľom alebo pomocou vý -

sadbového kolíka. Nad povrchom 

pôdy zostane iba jediný  púčik.

Rozjednotiť pred príchodom jari

Ak vý sadbu jednotlivý ch prútov 

pre nepriaznivé počasie nestih-

neme, a  máme odrezky zaujíma-

vý ch odrôd, môžeme ich uložiť do 

pôdy rovnaký m spôsobom v  ce-

lom zväzku a rozjednotiť pred prí-

chodom jari. Taký mto spôsobom 

si môžeme napestovať čierne, čer-

vené i  biele ríbezle, kríky josty, 

ako aj podpníky meruzalky, urče-

né pre stromčekové tvary ríbezlí 

a egrešov. 

Michaela Mojžišová

Oznam
o výberovom konaní do komunit-

ného centra

V  rámci Národného projektu Bu-

dovanie odborných kapacít na ko-

munitnej úrovni (kód ITMS2014+: 

312041403) mesto Banská Štiavni-

ca vyhlasuje výberové konanie dňa 

24.10.2022 o  11.00 hod. na  jed-

no pracovné miesto odborného 

pracovníka komunitného cen-

tra (hrubá mzda 850€), výkon prá-

ce v Komunitnom centre na Šobove 

1407/7, Banská Štiavnica.

Oznam o výberovom konaní je zve-

rejnený na úradnej tabuli mesta (Sta-

vebný úrad), na internetovej stránke 

mesta www.banskastiavnica.sk, na 

vstupe do Komunitného centra (Šo-

bov 1407/7, Banská Štiavnica), na 

informačnej tabuli Úradu práce, so-

ciálnych vecí a rodiny Banská Štiav-

nica, ako aj na internetovej stránke 

ÚPSVaR. Tento projekt sa realizuje 

vďaka podpore z ESF a EFRR v rám-

ci OPĽZ.

Bližšie informácie na tel. č.: 

045/6949607.

MsÚ
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Spomienka

Márne ťa naše 

oči hľadajú, 

márne nám po 

lícach slzy ste-

kajú. Ako ti 

z očí žiarila láska a dobrota, tak 

nám chýbaš každý deň života.

Dňa 1.10.2022 uplynulo 10 

rokov, čo nás navždy opusti-

la naša mamka, starká Má-

ria Regulová. S láskou spo-

míname...

Syn František s rodinou 

oznamy, 
spomienky

Pozvánka
„Láska nepozná starobu a srdce nepo-

zná vrásky...“

Živena a Mesto Banská Štiavnica 

Vás srdečne pozývajú na tradič-

né jesenné stretnutie, pretože ok-

tóber je mesiacom úcty k starším 

a  my na Vás myslíme. Tešíme sa 

na spoločné stretnutie pri krásnej 

hudbe, priateľských rozhovoroch 

a  príjemnej atmosfére v  nedeľu 

9.10. o 15.00 hod. v Kultúrnom 

centre na Kammerhofskej ulici.

Renata Taligová, 

MO SZŽ Živena BŠ

Poďakovanie
Permoníci z  Materskej školy 

1.mája 4, B.Štiavnica reprezento-

vali svoje mesto 27.9.2022 na Ná-

mestí sv. Trojice a pred mestským 

úradom, pri príležitosti zasadnu-

tia ministrov V4. Osemnásť detí, 

v tradičnom baníckom, aušusníc-

kom a  permoníckom oblečení, 

spoločne s  Vojenskou dychovkou 

zaspievali banícke piesne a odpre-

vadili predstaviteľov jednotlivých 

štátov do budovy radnice. Chcem 

sa touto cestou poďakovať organi-

zátorom podujatia, p. učiteľkám, 

deťom a ich rodičom. Samostatné 

poďakovanie patrí p. Petrovi Er-

nekovi za zabezpečenie sponzor-

skej dopravy na akciu a späť.

Alexandra Bóková,

riaditeľka MŠ

POLITICKÁ  INZERCIA

Chute spod Sitna sme si 

zopakovali aj v tomto roku, 

keď sme oživili aj prakticky 

ukázali návštevníkom pri 

Počúvadlianskom jazere, ako 

naše mamky a staré mamy 

robili slivkové gule, perky 

lekvárové, rezance s kapustou 

a pre deti sme pripravili školu 

varenia, kde si samé mohli 

pod naším dohľadom urobiť 

zemiakové šúľance s makom 

alebo s opečenou strúhankou 

a baďanské posúchy. 

Chcem sa touto cestou poďako-

vať všetkým účastníkom, ktorí nás 

navštívili, ale hlavne spoluorgani-

zátorom, ktorí mi pomohli toto veľ-

mi milé podujatie zorganizovať. Po-

dujatie splnilo svoju pôvodnú úlohu 

z roku 2019, keď sme pri príležitosti 

Mesta kultúry mesta Banská Štiav-

nica prezentovali prípravu a ochut-

návku starých receptov tradičných 

jedál a  vydali sme spolu s  Pohron-

ským osvetovým strediskom v  ZH 

malý receptár týchto jedál. Aj v tom-

to roku mi boli nápomocní pri tvor-

be plagátu. Veľmi pekne ďakujem 

pani starostkám Mgr. Monike Zlesí-

kovej z Beluja a jej pomocníčkam pri 

výrobe slivkových knedlí, RNDr. Ľu-

bici Kukovej, starostke obce Baďan 

za výrobu posúchov a jej tímu Anke 

Bajnokovej a  Aničke Pomothyovej 

za výrobu perkov, Farme na Háji za 

výborný lekvár a ovocné šťavy a Far-

me Spodniakovci z Kokavy za výbor-

ný syr a slivkové koláče. Kurz vare-

nia pre deti viedla Miška Benešová 

a  moja vnučka Marianka Blašková 

s priateľkou Luckou, za čo im veľmi 

pekne ďakujem. Celému tímu za po-

moc a Lubkovi Lužinovi za foto do-

kumentáciu. Osobne sa veľmi te-

ším, keď sa takáto akcia vydarí, je to 

z môjho pohľadu veľmi dôležité pre 

zachovávanie odkazu našich pred-

kov a posúvanie aj takouto formou 

mladej generácii. Atmosféra bola je-

dinečná, vonku s  krásnym výhľa-

dom na tajch a  neopakovateľným 

moderátorom Erikom Forgáčom 

a bublinovým svetom pre malých aj 

veľkých to bola paráda. A aby som 

nezabudla, že túto neopakovateľnú 

atmosféru výborne dotvorili krásne 

klauničky z Ampliónu a tiež skvelá 

kapela z Ampliónu, začo veľmi pek-

ne ďakujem organizátorom. Všetci 

ste boli super, ďakujem Vám!

Ľudmila Blašková

Poďakovanie

Škola varenia pre deti  foto Lubo Lužina



8
číslo 35 • 6. október 2022

sn@banskastiavnica.skKALEIDOSKOP

POLITICKÁ  INZERCIA

Salamander je jedinečným 

podujatím, ktoré sa koná 

každoročne len v Banskej 

Štiavnici a je vyvrcholením 

Salamandrových dní. 

Sprievod predstavuje magické di-

vadlo, do ktorého sú zapojené stov-

ky účinkujúcich a  sledujú ho tisíc-

ky divákov. Jeho pôvod je spojený 

s Baníckou akadémiou a dnešná po-

doba sa ustália v 20. storočí.

Štúdium na škole bolo sprevádza-

né viacerými študentskými tra-

díciami. Obľúbenými boli plesy 

akademikov prvého ročníka „Bal-

lek-bály“, v  lete sa konali rozlúčko-

vé valetantské bály. Po skúškach sa 

konali rozlúčkové sprievody, bala-

gáše poslucháčov posledných roč-

níkov akadémie. Balagáše začína-

li pred budovou Akadémie. V  čele 

sprievodu boli masky, ktoré žartov-

ným spôsobom odkazovali na vte-

dajší kultúrny a politický život. Sú-

časťou slávnostných príležitostí bol 

aj Salamandrový sprievod. Konal sa 

v súvislosti s prvým fáraním poslu-

cháčov akadémie a tiež pri ich lúčení 

s mestom a jeho obyvateľmi.

Na prelome rokov 1918 – 1919 už 

bolo isté, že vysoká škola sa z Ban-

skej Štiavni-

ce odsťahu-

je. Mesto tak 

stratilo svoj-

rázne prejavy 

študentského 

života. Kul-

túrno-spolo-

čenské podu-

jatia a  tradície 

akademikov po 

odsťahovaní 

školy zanikli. 

Snaha o ich obnovu viedla k inicia-

tíve organizovať Banícke dni. Ba-

nícky deň pripravili v rokoch 1934, 

1935 a  1936. Defi nitívnej obnovy 

sa Salamandrový sprievod dočkal 

v roku 1949 v rámci osláv Dňa ba-

níkov (neskôr Deň baníkov a ener-

getikov). Výnimočný sprievod bol 

v roku1964, konal sa v auguste ako 

súčasť osláv 200. výročia založenia 

Baníckej akadémie. Čestné miesto 

v  ňom patrilo posledným žijúcim 

absolventom školy. Pri prechádzaní 

objímajúcich sa sivovlasých akade-

mikov mestom nebola núdza o slzy. 

U nich, ale aj u Štiavničanov.

Od roku 1992 sprievod pripravuje 

Mesto Banská Štiavnica a  od roku 

1998 je každoročne súčasťou ce-

loštátneho Dňa baníkov, hutníkov, 

naftárov a geológov. Salamandrový 

sprievod vychádza z historickej tra-

dície, koná sa každoročne a je spoje-

ný s prehliadkou delegácií banských 

miest a  vystúpením študentov ná-

stupníckych fakúlt banskoštiavnic-

kej Baníckej a  lesníckej akadémie. 

Sprítomňuje významné obdobia, 

udalosti a osobnosti z bohatej minu-

losti mesta a  život banskoštiavnic-

kých akademikov. Originálny a jedi-

nečný Salamander bol v roku 2013 

zapísaný do Reprezentatívneho zo-

znamu nehmotného kultúrneho de-

dičstva Slovenskej republiky. 

Text: Daniel Harvan, historik, 

Vedecko-výskumné centrum 

SBM, zborník Argenti fodina 2017

Historický pôvod 
Salamandrového sprievodu

Podzemné ne-
bezpečenstvá

Banícky život vždy predstavoval 

akýsi životný štýl. Baníci, kvô-

li ich ťažkej a  nebezpečnej práci 

boli oslobodení od daní a  mohli 

sa voľne sťahovať. To nedokázalo 

vynahradiť veľmi chabý plat a ne-

bezpečenstvo, ktoré na nich v ba-

niach číhalo. V rokoch 1525-26 sa 

preto baníci po celom Slovensku 

vzbúrili.

Čo to znamenalo pre Štiavnicu? 

Tu dlho spôsobovali vrásky na čele 

ľudí Turzovci, ktorých sa práve 

vzburou podarilo zbaviť. Partner-

stvo s Turzovcami sa najprv javi-

lo ako výhodné – pomáhali fi nanč-

ne aj s technologickým rozvojom. 

Až kým nezačali byť na groše skú-

pi a nezačali zostrojovať rôzne fi -

nančné podvody. Vedeli sa veľ-

mi pekne obohatiť aj na výnosoch 

z vydolovaných pokladov a nútili 

nimi spravované kraje k vernosti. 

Štiavnickému ľudu a hlavne baníc-

kej časti sa takéto zaobchádzanie 

nepozdávalo a  po vzbure sa tur-

zovský vplyv vyparil.

Vráťme sa však naspäť k tomu, čo 

na neborákov baníkov číhalo pod 

zemou. Okrem samozrejmého zá-

sypu baní neskôr nastali aj prob-

lémy so zaplavovaním podzem-

nou vodou. No mnohí baníci by 

vám prisahali, že to neboli jedi-

né nebezpečenstvá. Verili tomu, 

že v  baniach neboli sami. Veľmi 

častými obyvateľmi baní mali byť 

práve permoníci, o ktorých sa ho-

vorilo, že spravodlivých oceňujú 

a nečestných postihujú. Práve pre-

to im vždy baníci ponechali kúsok 

svojho obeda. Keď v  tme zbada-

li blikať svetielko, to im permo-

níci ukazovali, kde nájsť schova-

né poklady. Pokiaľ však svetielko 

nekontrolovane poskakovalo, bol 

čas z  bane utiecť. Tento mýtus 

má nemecký pôvod, kde sa hovo-

rí o  akýchsi „banských mužíčkoch“. 

Keď sa vraj nejaký baník s  per-

moníkom stretol, malo ísť o  sa-

motného kráľa permoníkov Ber-

ggeista, inak prezývaný aj „Banský 

duch“, ktorý vystupoval v  podo-

be starého hutmana. Baníci však 

pod zemou mohli stretnúť aj žen-

skú postavu – Runu. Výsledok 

stretnutia s  ňou nebol jasný vo-

pred – jej úmysly mohli byť všeli-

jaké. Čohokoľvek sa však dotkla, 

premenila na zlato, a tak počestný 

baník odišiel z bane bohatší.

Barbora Murgačová
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Piatok 7.10. o 18:30 hod.

Kde raky spievajú
Sci-fi , dráma, mysteriózny, 
120 min., MP:12, vstupné:5€.  
Úchvatný, tajomný príbeh podľa 
úspešného knižného románu s rov-
nakým názvom rozpráva o Kye, 
opustenej dievčine, ktorá až do 
dospelosti vyrastala sama v ne-
bezpečných mokrinách Severnej 
Karoliny. Celé roky sa šírili po 
Barkley Cove historky o „diev-
čine z mokrín“, ktoré izolova-
li strohú a odmietavú Kyu od 
miestnej komunity. Keď sa v Kyi-
nom živote objavia dvaja prí-
ťažliví mladíci z mesta, začne 
sa novému, neznámemu svetu otvá-
rať. Lenže vo chvíli, keď jed-
ného z nich nájdu mŕtveho, ju 
komunita bez váhania označí za 
hlavnú podozrivú. Prípad sa za-
čne rozvíjať, je stále nejas-
nejší a hrozí, že budú odhale-
né mnohé tajomstvá, pochované 
v mokrinách.

Sobota 8.10.o 18:30 hod.

Piargy
Dráma, 100 min., MP:15, vstup-

né:5€. Milostný príbeh o nejas-
nej vine,láske a krutom treste.

Nedeľa 9.10. o 18:30 hod.

Dobrý šéf
Komédia, 120 min., MP:12, vstup-
né:5€. Javier Bardem se v drs-
né komedii představí coby Júlio 
Blanco, ředitel fabriky na váhy. 
Respektovaný šéf udělá pro své 
zaměstnance, o kterých hovoří 
jako o své rodině, patrně coko-
liv, aby zajistil jejich spoko-
jenost a především dobrou pověst 
fi rmy. Kam až taková obětavost 
ale může zajít? A kde se touha 
po ocenění prosperujícího podni-
ku mění v posedlost?

Utorok 11.10. o 18:30 hod.

Chiara + Milosť
Dráma, 100 min., MP:15, vstup-
né:5€. Chiara Guerrasio je dru-
horodená dcéra, ale v srd-
ci svojho otca zaujíma prvé 
miesto. Na rozdiel od svojich 
dvoch sestier je bystrá, rozhod-
ná a silná osobnosť. Keď otec 
odcestuje z kalábrijského mes-

ta Gioia Tauro ďaleko za prácou, 
rodinná rovnováha dostane trhli-
ny a Chiara sa odrazu začne dí-
vať na svoje mesto a rodinu iný-
mi očami.

Štvrtok 13.10. o 18:30 hod.

Neboj sa zlatko
Triler, psychologický, 120 min., 
MP:15, vstupné:5€. Žena v do-
mácnosti z 50. rokov (Florence 
Pugh) žijúca so svojím manželom 
(Harry Styles) v utopickej ex-
perimentálnej komunite sa začí-
na obávať, že očarujúca spoloč-
nosť môže skrývať znepokojujúce 
tajomstvá.

Piatok 14.10. o 18:30 hod.

Pani Harrisová ide 
do Paríža
Komédia, dráma, 92 min., MP, 
vstupné:5€.50. roky, ovdovená 
upratovačka z Londýna sa blázni-
vo zamiluje do šiat značky Dior 
a rozhodne sa, že si musí jedny 
zaobstarať.

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

K R Í Ž O V K A

Vážení lúštitelia!

Výherné poukážky na konzumáciu 

v hodnote 10eur v pizzerii, reštau-

rácii Sv. Barborka, A. Kmeťa 2, Ban-

ská Štiavnica si výherca môže vy-

zdvihnúť v  redakcii ŠN. Správne 

znenie krížovky z č. 33/2022: „Pria-

teľ je niekto, kto Vám dáva úplnú slo-

bodu byť sám sebou.“ Výhercom sa 

stáva Marcela Budová, B. Štiav-

nica. Srdečne blahoželáme! Tento 

týždeň hráte o  poukážku na kon-

zumáciu v  hodnote 10€ (2 x 5€) 

v  pizzerii, reštaurácii Sv. Barbor-

ka, A. Kmeťa 2, Banská Štiavnica. 

Vašou úlohou je správne vylúštiť 

krížovku a  zaslať ju spolu s  kupó-

nom do redakcie ŠN v termíne do 

17.10.2022.

V tajničke sa ukrýva výrok Andyho 

Warhola:

A., Mesto na východnom Sloven-

sku, bol ticho, slané pochutiny,

B., 1. časť tajničky, dioptria,

C., Krídlo odborne, Hanka domác-

ky, dedko, zn. áut Belgicka, Luxem-

burska a Španielska,

D., Pojem duše u Egypťanov, sono-

graf, druh pečiva, plešina,

E., Ruská rieka, meno Rapaičovej, 

krátky kabát, porozumej,

F., Druh skupenstva vody, set, ná-

doba na kvety, toto,

G., Obidve, honosný dom, previne-

nie, rival,

H., Mňa, darovala, papričky, stred 

slova patril,

I., Papagáj, návod, zahnutý klinec,

J., Žen. meno, ruské žen. meno, 

dajú do hromady, spoluhláska v slo-

ve úľ,

K., Ytrium, koniec tajničky.

1., Zn. áut Senegalu, 2. časť tajnič-

ky,

2., Meno Pociskovej, stará žena,

3., Izabela, oslovenie kráľa, meno 

Rolins,

4., Niečo, čo sa udeje náhodne, kro-

kodíl,

5., Žen. meno, moc, hlas kozy,

6., Názov, pila, ráznosť,

7., Klamstvá, kaz, krásny pohár,

8., Koho, prikrývka, slov. druh, ak-

ciová spol.,

9., Ozn. ruských lietadiel, ekologic-

ký, plietla veniec, starší,

10., Meno princeznej, muži, belgic-

ké kúpele,

11., 100, za, vedro pri studni,

12., WC, blška, zaujíma polohu 

v stoji,

13., 995 v Ríme, Leonardo, taška na 

plece, spoluhláska v slove uši,

14., 3. časť tajničky, výkričník.

Pomôcky: Deo, Lara, Spa, Máša, 

Čili.

Pozn. aut.: Interpunkčné zna-

mienka sa neberú do úvahy!

Pripravuje: Anna Rihová

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K !

Kupón č. 35
Krížovka
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Ani sme sa nenazdali a máme 

za sebou prvý mesiac 

v školských laviciach. 

My na hotelke neotáľame, priam 

máme pocit, že sme ani cez leto ne-

vystúpili z  idúceho vlaku. V  rám-

ci diania na škole zvládame jesen-

né spoločensko-gastronomické 

akcie s  prehľadom, pripravuje-

me odborné kurzy, exkurzie, rôz-

ne mimoškolské podujatia a  ne-

zabúdame ani na významné dni 

v  roku. Európsky deň jazykov sa 

26. septembra niesol v  duchu ce-

loškolského kvízu. Tentokrát sme 

išli do toho spoločnými silami. Vy-

učujúce všetkých troch cudzích ja-

zykov na škole si pripravili kvízové 

dopoludnie, kde si mali možnosť 

zmerať sily žiaci všetkých roční-

kov, okrem štvrtákov – tí si poc-

tivo cibrili svoje zručnosti na od-

bornej praxi. Vytvorili sme sedem 

väčších tímov podľa jednotlivých 

ročníkov a plní elánu a súťaživého 

ducha sme poctivo lovili v pamäti 

svoje vedomosti v oblastiach: geo-

grafi a, známe osobnosti, umenie, 

hudba a naša topka gastronómia. 

Nezabudli sme ani na imidž a kaž-

dý z nás si pripomenul tento deň 

aspoň nejakým symbolom, farbou 

či typickým krojom danej európ-

skej krajiny. Najväčší úspech malo 

kolo s  hudobnými či fi lmovými 

ukážkami, kde o zábavu a smiech 

nebola núdza. Na záver zápolenia 

vo všeobecnom prehľade z jednot-

livých tematických okruhov čaka-

la víťazný tím, našich druhákov, 

sladká odmena, nezabudlo sa však 

na nikoho. Všetci sme si mohli 

spríjemniť deň, posilniť ducha 

a um nezabúdajúc na význam štú-

dia cudzích jazykov, ktoré sú aj pre 

nás hotelákov vstupnou bránou 

do sveta práce, úspechov a splne-

nia životných cieľov. 

SHA

Európsky deň jazykov na hotelke

Celoškolský kvíz študentov SHA  foto archív SHA

S ľútosťou a hrôzou sledujem 

udalosti predchádzajúcich dní, 

keď v našom hlavnom meste 

pod kolesami ultrarýchleho 

auta zahynuli nevinní ľudia, 

prevažne študenti. 

Aj Štiavnica sa odjakživa považuje za 

mesto mladých, mesto študentov. 

Aká nepredstaviteľná musí byť bo-

lesť rodiča, ktorý sa úplne bežne roz-

lúči so svojím dieťaťom odchádzajú-

cim na internát. V  istý moment je 

ešte s ním a ten ďalší už nie je. Alko-

hol, ktorý v tomto prípade úradoval, 

nás obklopuje takmer v  každej ob-

lasti života. Niekedy môže byť dob-

rý pomocník, ale určite zlý radca za 

volantom. Je priam bežné, že drvi-

vá väčšina ľudí sa s ním dostáva do 

kontaktu na povzbudenie nálady či 

vlastný reset. Ten už nejako auto-

maticky ide ruka v  ruke s  rôznymi 

podujatiami či víkendovými zábava-

mi. Ja sama som často účastníčkou 

spoločenských a kultúrnych podujatí 

či dokonca tanečných žúrok, pretože 

milujem tanec. Na vlastné oči vidím 

okolo seba spúšť, čo alkohol spôso-

buje, najmä u  mladých. Zrejme sa 

nájde len málo účastníkov takýchto 

eventov, ktorí ich absolvujú tak ako 

ja, úplne triezvi, keďže alkohol ne-

požívam. Z vlastnej skúsenosti však 

viem, že pozornosť vodiča môže 

ovplyvniť akákoľvek maličkosť. Už 

len jazda v noci alebo za šera priná-

ša riziká lesnej zveri, únavy a  pod. 

Po odchode z týchto žúrok, našťastie 

pozorujem, že účastníci z nich idú ta-

xíkmi. Ale koľkí možno riskujú a od-

chádzajú vlastným autom. Keď si 

spočítame, že práve naše mesto je 

bohaté na množstvo kultúrnych ak-

tivít, podnikov aj množstvo cudzích 

návštevníkov, ktorí k  nám zavíta-

jú, zvyšuje to aj riziko podobných 

nepredvídaných udalostí. Dovolím 

si apelovať o zvýšenú pozornosť na 

všetkých, ktorí prichádzajú s  alko-

holom do styku v akejkoľvek forme. 

Na tých, ktorí ho nalievajú, kontro-

lujú a  najmä konzumujú. Dovolím 

si to ako matka, vodička, pedagogič-

ka, aby sme nebodaj v našom krás-

nom meste nemuseli riešiť podobné 

situácie.

Pozostalým prajem veľa sily 

a úprimnú sústrasť!

Daniela Sokolovičová

Memento, ktoré nás nemôže nechať 
chladných!

Jesenná súťaž

Pri príležitosti mesiaca úcty k star-

ším sme pripravili zaujímavú či-

tateľskú súťaž o  vecné ceny. Va-

šou úlohou bude v  4 súťažných 

kolách správne odpovedať aspoň 

na 3 otázky správne a budete za-

radení do losovania. K názvu kaž-

dého literárneho diela doplňte ná-

zov autora.

1. kolo

Rozprávky starej matere

Správne odpovede spolu s kupón-

mi posielajte do redakcie ŠN v ter-

míne dňa 7. 11.

Výhercov uverejníme v  ŠN 

č.40/2022 dňa 10.11. Pomôckou 

Vám bude návšteva mestskej kniž-

nice alebo kníhkupectva u p. Drbo-

hlavovej. Prajeme Vám veľa šťastia!

red.

Správna odpoveď:

Meno a priezvisko:

Kontakt:

Kupón č.1

myšlienka
dňa

„Najväčším darom života je priateľ-

stvo a ja som ho dostal.“

Hubert H. Humphrey
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Športové ihrisko pri ZŠ J. Horáka v BŠ  foto archív SŇ

inzercia

služby

reality

  Robím podbitie striech, štítov, 

rekonštrukcie krovov, stavba te-

rás, záhradných domčekov, ceno-

vá ponuka na mieste. Kontakt: 

0904 845 562

  Staviam kamenné múry, po-

desty, krby, pece na pizzu, oblože-

nie ext.- interiérových stien uni-

kátnou štruktúrou prírodného 

kameňa bez špár. Viac info a foto 

na MTČ: 0944 501 129

  Vykonávame rôzne stavebné 

práce podľa vašich požiadaviek. 

Kontakt: 0919 488 868

  Kosenie záhrad a  pozemkov 

krovinorezom a  lištovou kosač-

kou, opilovanie a spilovanie stro-

mov motorovou pílou, tel.č.: 

0940 870 762

  Výkup parožia, tel. č.: 

0904 834 937

  Kalvársky fond ponúka do pre-

nájmu zariadené priestory reštau-

rácie v Infocentre na ulici Pod Kal-

váriou 1. Ročný nájom - príspevok 

na Kalváriu: 8000€. Viac info na: 

kalvaria@kalvaria.org.

INZERCIA

POLITICKÁ  INZERCIA

„Memoriál Ladislava Kristu - 

XXII. ročník“

Organizátor: Základná škola Jo-

zefa Horáka v  Banskej Štiavnici, 

Mesto Banská Štiavnica, CVČ

Dátum: 27.10.2022 – štvrtok

Miesto: Telocvičňa ZŠ Jozefa Horá-

ka v Banskej Štiavnici

Čas: 8.00 – 8.30 – prezentácia

8.30 – otvorenie a začiatok súťaží

Kategórie: M, Ž -- 4, nar. 2011, 2012

M, Ž – 5, nar. 2009, 2010

M, Ž - 6, nar. 2007, 2008

Podmienky a  obmedzenia: Súťa-

žia žiaci základnej školy. Škola môže 

prihlásiť ľubovoľný počet pretekárov 

v jednej vekovej kategórii. Vyhodno-

tená bude súťaž jednotlivcov i druž-

stiev. Preteká sa podľa pravidiel zim-

ného viacboja (bez plávania).

Prihlášky: Písomne, telefonic-

ky alebo e-mailom do 26. októbra 

2022.

Možnosť prihlásenia je aj v deň sú-

ťaže.

Kontakt: ZŠ Jozefa Horáka, Ul. P. 

Dobšinského 17, 969 22 Banská 

Štiavnica

Fax: 045/6921463, telefón: 6920553, 

e-mail: petrorobo@gmail.com, mo-

bil: 0915 815 669

Poznámka: Každá zúčastnená škola 

poskytne jedného rozhodcu.

Porada rozhodcov sa uskutoční 

v deň pretekov o 8.00 hod.

Pretekári musia mať vhodnú obuv 

do telocvične a preukaz poistenca.

Róbert Petro

Propozície
viacboja všestrannosti kategórie M, Ž 4 – 6

V dňoch 9. - 11.septembra 2022 

sa uskutočnil už 18. ročník 

Kremnickej barličky, ktorý 

organizuje Slovenský zväz 

telesne postihnutých.

Je to obľúbená celoslovenská sú-

ťaž v speve, prednese poézie a pró-

zy, ako aj vlastnej tvorby. Rekre-

ačné zariadenie Toliar v  Kremnici 

opäť privítalo zanietených umelcov 

a autorov. Aj naša organizácia SZTP 

v Banskej Štiavnici tu mala svoje za-

stúpenie a  úspešne nás reprezen-

tovali 2 naše členky, ba priniesli aj 

cenné diplomy.

Eva Kolembusová 2. miesto v  ka-

tegórii poézia – vlastná tvorba 

a Emília Cútová získala mimoriad-

nu cenu Matice slovenskej.

Víťazom gratulujeme a želáme veľa 

tvorivých inšpirácií a úspechov.

Eva Šestáková, predseda 

OC SZTP B. Štiavnica

Kremnická barlička

Sauna 2022 
Cenník: 

wellness jednorazový vstup

Dospelá osoba - wellness 

1 hodina 8,00 €/hod.

Dieťa, žiak 3 - 15 rokov - wellness

1 hodina  3,00 €/hod.

Študent od 16 rokov - wellness

1 hodina ( ISIC )  5,00 €/hod.

Senior, ZŤP - wellness 

1 hodina 5,00 €/hod.

Plavecký klub - člen PKBS - well-

ness 1 hodina  2,00 €/hod.

Hromadný vstup (vlastný dozor) 

MŠ, ZŠ, SŠ - wellness 

1 hodina  2,50 €/hod. 

Vírivá vaňa 

1 hodina 4,00 €/hod.

wellness permanentky

Permanentka wellness dospelá 

osoba 10 hodín  60,00 €

Permanentka wellness senior, 

ZŤP 10 hodín  40,00 €

Pavel Bačík

Konateľ BS, s.r.o., BŠ
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Inzerujte aj vy v

Š  avnických
novinách

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

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

0948 460 7000948 460 700
Pracovná doba:Pracovná doba:

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

Stredná odborná škola lesnícka
Akademická 16, 969 01 Banská Štiavnica 

prijme do zamestnania 
nepedagogického zamestnanca na pozíciu: 

účtovník/účtovníčka

Požiadavky: 
- ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou v ekonomickom odbore

- prax min. 5 rokov v oblasti účtovníctva
Požadované doklady o dosiahnutom vzdelaní: maturitné vysvedčenie

Platové podmienky: od 728 € + osobný príplatok 
(odmeňovanie v súlade so zákonom o odmeňovaní č. 553/2003 Z.z.)

Termín nástupu od 1. novembera 2022, príp. po vzájomnej dohode.
Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s profesijným životopisom 

posielajte do 15.10.2022 na adresu:
Stredná odborná škola lesnícka, Akademická 16, 969 01  Banská Štiavnica

Tel. č.: 045/6911131-32. Email: soslbs1@gmail.com
Ľudmila Prefektušová 0917111171

Jesenný čas v reštaurácii 
Windšachta

ponúkame Vám špeciality:
Kačací vývar

Pečené kačacie stehno, červená 
kapusta, domáca lokša

Jelenie medailóniky 
so zemiakovými kroketami

Jelení guláš s tirolskou knedľou
Domáca žemľovka

Hroznový burčiak z muškátu

Každú sobotu a nedeľu, 
cez týždeň na základe 

tel. objednávky.

Preprava autobusom 
z Banskej Štiavnice 

a naspäť od 4 osôb grátis.
Rezervácia nutná na tel. č.: 

0905 812 761


