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INZERCIA

Úspešné rokovanie primátorky 

mesta k zabezpečeniu kyvad-

lovej dopravy v meste formou 

mikrobusov.

Dňa 18. októbra 2022 sa uskutoč-

nilo spoločné pracovné rokovanie 

Mgr. Nadeždy Babiakovej, primátor-

ky mesta a PhDr. Adriana Polónyho, 

zástupcu spoločnosti SAD Zvolen, 

a.s. Spoločné rokovanie sa týkalo dl-

hodobo rozpracovaného a  diskuto-

vaného projektu nahradenia veľkých 

autobusov v  meste Banská Štiavni-

ca kyvadlovou dopravou zabezpeče-

nou formou mikrobusov. Zástupco-

via spoločnosti SAD Zvolen, a.s., sa 

s návrhom podrobne zaoberali a na 

tomto stretnutí vyjadrili súhlas s na-

vrhovaným riešením. Kyvadlová do-

prava zabezpečovaná formou mik-

robusov by mala byť v našom meste 

zavedená už v roku 2023, dokedy by 

mali byť precizované nové cestovné 

poriadky a ďalšie nadväzujúce záleži-

tosti. Pre naše mesto je to potešujú-

ca správa, pretože uvedeným opatre-

ním sa dosiahne odľahčenie dopravy 

v centre mestskej pamiatkovej rezer-

vácie, taktiež sa zabezpečí operatív-

nejšie a lepšie pokrytie potrieb vnút-

romestskej dopravy a  úspora PHM 

pri preprave často menšieho počtu 

cestujúcich.

Ing. Ivana Nikolajová, 

prednostka MsÚ

Dňa 19. októbra 2022 sa usku-

točnilo rokovanie mestského 

zastupiteľstva s programom: 

Kontrola plnenia uznesení, Roz-

bor hospodárenia TS, m. p., Správa 

o príprave TS, m. p., Banská Štiav-

nica na zimnú údržbu a  Operačný 

plán zimnej údržby miestnych ko-

munikácií a  verejných priestorov, 

Zadanie pre spracovanie Urbanis-

tickej štúdie obytnej zóny, ul. Boč-

ná (F.P.B.2.1.2), Banská Štiavnica, 

Správa o  začatí obstarávania Zme-

ny a  doplnky č. 10 Územnopláno-

vacej dokumentácie mesta Banská 

Štiavnica – rozšírenie predmetu 

obstarávania, Majetkové veci, In-

formatívna správa o  vypracovanej 

inventarizácii verejnej zelene na 

sídlisku Drieňová, bod Rôzne a In-

terpelácie a dopyty poslancov.

Prinášame vám informácie o najdô-

ležitejších bodoch rokovania.

Mestské zastupiteľstvo preroko-

valo a schválilo:

Rozbor hospodárenia TS, m.p., 

k  1.9.2022, Správu o  príprave TS, 

m.p., Banská Štiavnica na zim-

nú údržbu a  Operačný plán zim-

nej údržby miestnych komu-

nikácií a  verejných priestorov. 

Technické služby, mestský pod-

nik, Banská Štiavnica majú v sprá-

ve mestské komunikácie,  verejné 

priestory, schody a  chodníky, na 

ktorých zabezpečujú údržbu s cieľom 

čistoty a v zimnom období tiež pre-

jazdnosti a priechodnosti. 

V roku 2023 bude v meste Banská Štiavnica 
zabezpečená kyvadlová doprava formou mikrobusov

Z rokovania MsZ

Rokovanie primátorky mesta na radnici  foto archív MsÚ
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Poďakovanie
Obyvatelia Dolnej ul. v  Ban-

skej Štiavnici v časti Schingler-

ka – Kostolík sv. Alžbety ďakujú 

primátorke mesta Mgr. Nadež-

de Babiakovej a  MsÚ za vya-

sfaltovanie povrchu chodníka 

v tejto časti. Stalo sa tak na zák-

lade žiadosti občanov z r. 2021 

a  prísľubu realizácie v  r. 2022 

zo strany mesta. Ďakujeme za 

vyhotovenie a dodržanie termí-

nu prác!

Obyvatelia Dolnej ul.
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DIÁR
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primátorky

POLITICKÁ  INZERCIA

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

„Tou najvyššou prioritou je pre mňa Banská Štiavnica a vy, moji spoluobčania, ktorých by som chcela pre-
viesť aj cez tieto neisté časy. Žijeme v dobe ťažkej a náročnej, a preto som sa rozhodla kandidovať, lebo 
mi záleží na osude nášho mesta a na vás. Som si vedomá, že v Banskej Štiavnici je ešte veľa vecí, ktoré tre-
ba riešiť a zlepšovať, ktoré trápia nás všetkých, čo tu žijeme, ale mojim cieľom bolo, je a stále bude, tieto 
veci principiálne riešiť. „

17.10.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Pracovné rokovanie s ministrom 

hospodárstva K. Hirmanom na 

Ministerstve hospodárstva SR 

k riešeniu návrhu banského zá-

kona a  kompenzácie cien ener-

gií pre samosprávy, dopady cien 

energií a následné riešenie.

18.10.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Riešenie miestnej komunikácie 

a výstavby na ul. Ovocná.

 Pracovné rokovanie k  riešeniu 

dopravy v  meste Banská Štiav-

nica.

19.10.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Uskutočnilo sa zasadnutie Mest-

ského zastupiteľstva v  Banskej 

Štiavnici.

Riešenie právnej veci majetku 

Mestské lesy Banská Štiavnica, 

spol. s r.o.

 Pracovné rokovanie s  doprav-

ným inžinierom k  výstavbe na 

ul. Pod Trojickým vrchom.

20.10.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Posledná rozlúčka s  občanom 

nášho mesta p. Michalom Vý-

bochom.

21.10.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Účasť na Valnom zhromaždení – 

Mestské lesy Banská Štiavnica, 

spol. s r.o.

Občiansky obrad – sobáš.

22.10.

Občianske obrady – sobáše.

Viera Lauková

Účelom zimnej údržby 

je zmiernenie vplyvu nepriaz-

nivého zimného počasia na pre-

jazdnosť mestských komuni-

kácií a  priechodnosť verejných 

priestranstiev. Zimná údržba sa 

vykonáva v zmysle mestským za-

stupiteľstvom schváleného Ope-

račného plánu zimnej údržby 

mestských komunikácií na danú 

sezónu. Pre zabezpečenie verej-

noprospešných služieb v  zim-

nej sezóne 2022-2023 disponujú 

TS personálnym, materiálovým 

a  technickým vybavením. V  prí-

pade kalamitných a  mimoriad-

nych situácií sa privoláva na po-

moc technika od kooperujúcich 

subjektov. Operačný plán zimnej 

údržby bude zverejnený na strán-

ke mesta, ako aj TS, m.p., spolu 

s  potrebnými kontaktmi na zod-

povedné osoby vo veci riešenia 

zimnej údržby.

Mestské zastupiteľstvo schválilo 

Zadanie pre vypracovanie urba-

nistickej štúdie, obytnej zóny uli-

ce Bočná. Na základe predloženej 

žiadosti investorov o  realizáciu 

svojich zámerov na pozemkoch 

v  ich súkromnom vlastníctve, 

Mesto Banská Štiavnica naria-

dilo v  súlade so záväznou časťou 

ÚPN mesta pre uvedenú lokali-

tu spracovať Urbanistickú štúdiu, 

ktorá bude použitá na spodrob-

nenie koncepcie rozvoja územia 

v zmysle platnej ÚPN mesta Ban-

ská Štiavnica v  znení neskor-

ších zmien a  doplnkov. Pozemky 

v zmysle platnej a schválenej ÚPN 

mesta Banská Štiavnica sa nachá-

dzajú vo  F.P.B. 2.1.2, kde  lokali-

ta je navrhnutá na intenzifi káciu 

obytného územia, t. j. – plochy 

bývania v návrhovom období.

Taktiež bola prerokovaná a schvá-

lená Správa o začatí obstarávania 

Zmeny a doplnky č. 10 Územno-

plánovacej dokumentácie mes-

ta Banská Štiavnica – rozšírenie 

predmetu obstarávania. Konkrét-

ne ide o  pozemok na Trojickom 

vrchu, ktorý sa nachádza v zasta-

vanom území mesta a  v  zmysle 

ÚPN mesta Banská Štiavnica vo 

F.P.B 18.1. Pozemok je vedený ako 

trvalo trávnatý porast a  nachá-

dza sa nad cestou II/525 (Trojický 

vrch). V  lokalite sú v  súčasnosti 

postavené už existujúce rodinné 

domy a novou výstavbou by došlo 

k rozšíreniu obytného územia. Na 

pozemkoch nie sú podľa platné-

ho územného plánu mesta navr-

hované žiadne verejnoprospešné 

stavby či iné obmedzenia. Taktiež 

bolo schválené vypracovanie spo-

ločnej urbanistickej štúdie na lo-

kalitu Trojický vrch, ktorá by sa 

mala riešiť komplexne ako celok.

Na rokovaní boli prerokované ma-

jetkové veci mesta, Informatívna 

správa o  vypracovanej inventari-

zácii verejnej zelene na sídlisku 

Drieňová, kde na základe syste-

matickej starostlivosti o  verejnú 

zeleň bola vypracovaná inventa-

rizácia arboristického hodnote-

nia zdravotného stavu verejnej 

zelene na sídlisku Drieňová ako 

1.etapa inventarizácie. Postupne 

sa bude vypracovávať inventari-

zácia a hodnotenie v celom mes-

te. Terénny prieskum prebehol 

v  dňoch 18.-21. júla 2022. Hod-

notili sa stromy na vybranej lo-

kalite - na mestských pozemkoch 

na sídlisku Drieňová v  Banskej 

Štiavnici. Hodnotilo sa spolu 678 

ks stromov.

Prerokovaný bol bod Rôzne a In-

terpelácie a dopyty poslancov.

O  ostatných bodoch rokovania 

sa dozviete viac, ak si pozriete 

záznam na VIO TV alebo si prečí-

tate zápisnicu na stránke mesta.

Celé znenie uznesení nájdete 

v ďalšom čísle Štiavnických novín.

Ing. Ivana Nikolajová,

prednostka MsÚ

Z rokovania MsZ
�1.str.
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Kandidáti na poslancov MsZ

NOVINKY

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

Ján Čamaj, Ing., 
SMER-SD, 

živnostník

Medzi jeho priority 

patrí rekonštrukcia pa-

miatkových objektov, 

rekonštrukcia ciest 

a dopravy.

Peter Ernek, Mgr., 
SMER-SD, 

konateľ s.r.o.

Bude presadzovať ďal-
ší rozvoj mesta, ekono-
mickú stabilitu, pod-
poru mladých rodín. 
Zasadí sa za zavede-
nie benefi tov pre obča-
nov s trvalým pobytom 
v meste.

Miroslava Gregušová, 
Mgr., Bc., SMER-SD, 

špeciálna vychováva-

teľka

Bude aktívne podporo-
vať inovatívne vzdelá-
vanie v oblasti školstva, 
medzi jej priority patrí 
odkanalizovanie mest-
skej časti Štefultov.

Ľuboš Melicherčík, 
SMER-SD, 

živnostník

Medzi jeho priority 

patrí riešenie static-

kej a  dynamickej do-

pravy, podpora kultúry 

a športu.

POLITICKÁ  INZERCIA

V utorok 18. októbra 2022 sa 

na radnici uskutočnilo prijatie 

zástupcov vedenia STU na čele 

s rektorom Oliverom Morav-

číkom a prorektormi univer-

zity, ktorí mali zasadnutie 

v Banskej Štiavnici.

Na spoločnom stretnutí sme pre-

rokovali možnosti rozšírenia 

existujúceho pracoviska Fakul-

ty architektúry STU, ako aj prí-

padné možnosti vysokoškolské-

ho štúdia v  Banskej Štiavnici. 

Slovenská technická univerzita 

sa hlási k  nástupníctvu po sláv-

nej Baníckej akadémii, a preto by 

boli radi nápomocní pri vytvore-

ní nových možností pre vysoko-

školské štúdium v Banskej Štiav-

nici.

MsÚ

Prijatie zástupcov STU na radnici

Pozvánka
Pozývame Vás na Deň otvore-

ných dverí v DSS sociálnom stre-

disku SČK 25. 10. 2022 od 10.00 

do 16.30 hod., Bratská 9, Banská 

Štiavnica, sídlisko Drieňová

Program:

- o  10.00 hod. stretnutie so se-

niormi, program klientov DSS 

k mesiacu úcty k starším,

- od 11.00 hod. prehliadka priesto-

rov DSS, zoznámenie s  klientmi 

a spôsobom práce v zariadení so-

ciálnych služieb, burza výrobkov 

klientov DSS

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

SČK

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.

S odstupom krátkeho času 

by som rád tlmočil dojmy, 

ale aj poďakovanie odbornej 

verejnosti – baníkov, hutníkov, 

geológov, naftárov rovnako 

ako aj hostí zo zahraničia 

za prípravu a organizovanie 

Salamandrových dní 2022. 

Vedúci predstavitelia banských or-

ganizácií a  inštitúcií veľmi pozitívne 

hodnotili jedinečný prístup vedenia 

mesta a  jeho občanov k  prezentácii 

montánneho dedičstva Banskej Štiav-

nice a Slovenska.

Tohtoročné Salamandrové dni boli 

výnimočnou udalosťou, zároveň spo-

jené so 17. európskymi dňami baní-

kov a  hutníkov, ako aj 

so 14. stretnutím ban-

ských miest a obcí Slo-

venska. Banská Štiav-

nica sa vyprofi lovala za 

posledné roky na mi-

nimálne stredoeuróp-

ske centrum baníkov, 

hutníkov a  geológov. 

Tlmočím touto cestou 

v  mene zahraničných 

kolegov a našich stavov-

ských organizácií veľké 

poďakovanie primátor-

ke mesta Mgr. Nadežde 

Babiakovej za vytvore-

nie podmienok pre pra-

covné aj spoločenské 

stretnutia, účasť a vloženie vlastných 

síl do mnohých projektov a aktivít. 

Tlmočím zároveň podporu a  pria-

nie našich baníckych a  hutníckych 

spolkov,cechov a  organizácií, ako aj 

zahraničných partnerov, aby bola 

Mgr. Nadežda Babiaková úspešná 

v  komunálnych voľbách 2022, aby 

bola zachovaná kontinuita v  udrža-

ní úrovne a zveľaďovania prezentácie 

tradícií a montánneho dedičstva mes-

ta, Slovenska, ako aj blízkych partner-

ských stredoeurópskych krajín. Osob-

nosť primátorky mesta je zárukou 

tejto kontinuity. Zdar Boh!

Erik Sombathy, predseda 

Združenia baníckych spolkov 

a cechov Slovenska

Poďakovanie

Zástupcovia STU s primátorkou  foto archív MsÚ
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Vážení spoluobčania, 

od roku 2002 som poslancom mestského zastupiteľ-

stva, kde som pracoval v rôznych pozíciách. Všetci ste 

dostali do schránok môj predvolebný leták, kde som 

Vám poskytol svoje vízie a postoje. Výkon funkcie 

poslanca mestského zastupiteľstva a poslanca BBSK 

je predovšetkým práca, štúdium materiálov, legisla-

tívnych noriem, aby sa poslanec vedel kompetentne 

rozhodnúť a nepodliehal rôznym vplyvom záujmo-

vých skupín. Pre toto aj kandidujem ako nezávislý. 

Nežiadam o podporu politické strany a vždy som sa 

vedel spojiť v dobrej veci, ktorej som veril. Komunál-

ne voľby považujem za voľby o človeku, o jeho práci 

a o jeho hodnotách. 

Vždy som si vážil a snažil som sa hájiť verejný zá-

ujem občanov. Ponúkam vedomosti a  skúsenosti 

z mojej rôznorodej pracovnej činnosti. 

Vážení spoluobčania, uchádzam sa o Váš hlas v ko-

munálnych voľbách. 

Objednávateľ: RNDr. Pavel Bačík, MUDr. Jána Straku 1536/11

Dodávateľ: Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, Banská Štiavnica 

RNDr. Pavel Bačík
nezávislý kandidát na poslanca BBSK a poslanca mesta 

POLITICKÁ  INZERCIA

Vážení občania, voliči!

Úprava hlasovacieho lístka a hla-

sovanie

Volič v spojených voľbách obdrží vo 

volebnej miestnosti modrú obál-

ku a dva hlasovacie lístky s modrý-

mi pruhmi pre voľby do samospráv-

neho kraja a bielu obálku a dva biele 

hlasovacie lístky pre komunálne voľ-

by. Potom vstúpi s hlasovacími líst-

kami a volebnými obálkami do oso-

bitného priestoru určeného na ich 

úpravu. Na hlasovacom lístku pre 

voľby do mestského zastupiteľstva 

môže zakrúžkovať poradové čís-

lo 12 kandidátov v  rámci jedné-

ho volebného obvodu, ktorý pla-

tí pre celé mesto. Na hlasovacom 

lístku pre voľby primátora mes-

ta môže volič zakrúžkovať pora-

dové číslo len jedného kandidáta. 

Na hlasovacom lístku pre voľby 

do zastupiteľstva samosprávne-

ho kraja môže volič zakrúžkovať 

poradové číslo jedného kandidá-

ta a  taktiež pre voľby predsedu 

samosprávneho kraja poradové 

číslo jedného kandidáta.

Na požiadanie voliča môže 

okrsková volebná komisia vydať 

za nesprávne upravené hlasova-

cie lístky iné. Volič, ktorý nemô-

že sám upraviť hlasovací lístok 

pre zdravotné postihnutie ale-

bo preto, že nemôže čítať alebo pí-

sať a oznámi pred hlasovaním túto 

skutočnosť okrskovej volebnej ko-

misii, má právo vziať so sebou 

do priestoru určeného na úpra-

vu hlasovacích lístkov inú oso-

bu spôsobilú upraviť hlasovacie 

lístky podľa jeho pokynov a  zá-

kona a vložiť do obálky. Po opus-

tení osobitného priestoru určené-

ho na úpravu hlasovacích lístkov 

volič vloží obálku pred okrskovou 

komisiou do volebnej schránky. Za 

voliča, ktorý nemôže pre telesné 

postihnutie sám vložiť obálku do 

schránky na hlasovanie, môže ju do 

nej na jeho požiadanie a v jeho prí-

tomnosti vložiť iná osoba, nie však 

člen okrskovej komisie. Nepoužité 

hlasovacie lístky alebo nespráv-

ne upravené je volič povinný od-

ložiť do schránky na nepoužité 

alebo nesprávne upravené hlaso-

vacie lístky.

MsÚ

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

Mohla by 
mať Štiavnica vlastnú MHD?

V  súčasnosti miestnu verejnú do-

pravu zabezpečujú veľké autobu-

sy SAD Zvolen. Je bežné, že jazdia 

po meste málo obsadené. Jedným 

z  hlavných dôvodov prečo sú tieto 

autobusy málo vyťažené je ich ne-

pravidelnosť a  dlhé čakacie doby 

medzi jednotlivými spojmi. Okrem 

toho tieto veľké autobusy kompliku-

jú už aj tak dosť zložitú dopravnú si-

tuáciu v historickom centre. Ak sto-

ja naraz aj 2-3 pred radnicou, tak to 

znehodnocuje tento cenný verejný 

priestor a komplikuje dopravu. Raz 

som pred radnicou narátal natlače-

ných až 5 veľkých autobusov!

Je čas zamyslieť sa na tým, či by sme 

nedokázali prevádzkovať vlastnú 

menšiu MHD. Existujú predsa po-

lovičné autobusy, ktoré menej zava-

dzajú a sú aj rýchlejšie. Testoval som 

veľký okruh mestom v  smere od 

centra, cez Križovatku, okolo Billy, 

Lidla, potom smer Drieňová a oko-

lo Tesca po obchvate opäť do centra. 

Trasa má približne 6,3 km. Stredne 

veľký autobus to aj so zastávkami 

stihne do pol hodiny. To by umož-

nilo, aby autobusy chodili v pravidel-

ných polhodinových intervaloch, čo 

by si ľudia omnoho ľahšie pamätali. 

Ďalšou výhodou, najmä v letnej tu-

ristickej sezóne, by bolo jej napoje-

nie na 3 existujúce záchytné parko-

viská a 1 plánované, čo by výrazne 

odbremenilo centrum mesta od áut. 

Zaparkujú na záchytnom parkovis-

ku a do centra MHD. V ďalšom kro-

ku by sa linka napojila aj na vlakovú 

stanicu a na Štefultov.

Či je to reálne? Myslím si, že áno. 

Ak môže mať vlastnú dopravu mes-

tečko Hriňová, tak to určite pôjde 

aj v Štiavnici. Finančné prostriedky 

navrhujeme získať predovšetkým 

z  výberu parkovného. Považujem 

za prirodzené, že sa príjmy z dopra-

vy do dopravy aj vrátia, a to v takejto 

verejnoprospešnej forme.

Martin Macharik, 

poslanec mesta

Oznam
Bytová správa, s.r.o., oznamuje všet-

kým zákazníkom, že je otvorená 

sauna na mestskej krytej plavárni 

v B. Štiavnici podľa doterajšieho har-

monogramu otváracích hodín. Bliž-

šie info na tel.č.: 045/6912724. 

Tešíme sa na Vás!

Denisa Slezáková, 

vedúca plavárne

Zo Slovenského atletického 

zväzu nám bola dňa 18.10.2022 

oznámená výborná informácia 

o  navýšení dotácie na dobudova-

nie a  rozšírenie športovej infra-

štruktúry na novovybudovanom 

atletickom štadióne. 

Navýšenie dotácie predstavuje 

sumu  vo výške   50.000 EUR, pri-

čom z uvedenej sumy sa plánuje do-

budovať športové zázemie vo forme 

sociálnych zariadení (WC, sprchy).

Tešíme sa, že sa nám naďalej darí 

zvyšovať kvalitu atletického štadió-

na.

Ing. Ivana Nikolajová,

prednostka mestského úradu

Dotácia na atletický štadión
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kam v BŠ 
a okolí ?

POLITICKÁ  INZERCIA

1) Oprávneným voličom je osoba, 

ktorá má právo hlasovať vo voľ-

bách, ktoré sa vykonajú 29. ok-

tóbra 2022 (ďalej len „spojené 

voľby“) podľa zákona č. 180/2014 

Z. z. o podmienkach výkonu voleb-

ného práva a  o  zmene a  doplnení 

niektorých zákonov v znení neskor-

ších predpisov (ďalej len „volebný zá-

kon“) a ktorá má ku dňu vykonania 

spojených volieb nariadenú karan-

ténu alebo izoláciu z dôvodu ochra-

ny verejného zdravia pred ocho-

rením COVID-19; oprávneným 

voličom je aj osoba, ktorá v deň ko-

nania spojených volieb žije s opráv-

neným voličom v spoločnej domác-

nosti.

2) Oprávnený volič mesta Banská 

Štiavnica podáva žiadosť o  špe-

ciálny spôsob hlasovania zapisova-

teľovi mestskej volebnej komisie 

RNDr. Zuzane Šuškovej sám ale-

bo prostredníctvom inej osoby, 

a to (výlučne) telefonicky v úrad-

ných hodinách. Prijímanie žiados-

tí o  špeciálne hlasovanie je mož-

né najskôr v pondelok 24. októbra 

2022. V  posledný pracovný deň 

predo dňom konania spojených 

volieb, t. j. v  piatok 28. októbra 

2022 môže podať žiadosť najne-

skôr do 12. hodiny. 

Telefonický kontakt 

na zapisovateľku: 

0905/ 377 652 alebo 

045/694 96 54.

3) Oprávnený volič 

v  telefonickej žiados-

ti oznámi zapisovate-

ľovi miestnej voleb-

nej komisie, že žiada 

o  špeciálny spôsob 

hlasovania a uvedie svoje osobné 

údaje v rozsahu:

a) meno a priezvisko,

b) rodné číslo,

c) adresa trvalého pobytu,

d) adresa miesta, na ktorom žia-

da vykonať hlasovanie špeciálnym 

spôsobom, ak je odlišná od adre-

sy trvalého pobytu; adresa miesta, 

na ktorom žiada vykonať hlasova-

nie špeciálnym spôsobom, sa musí 

nachádzať na území volebného ob-

vodu pre voľby poslancov obecného 

zastupiteľstva podľa miesta trvalé-

ho pobytu oprávneného voliča,

e) telefonický kontakt.

Jednou telefonickou žiadosťou 

možno požiadať o zapísanie do špe-

ciálneho zoznamu oprávnených vo-

ličov všetkých oprávnených voličov 

žijúcich v  spoločnej domácnosti. 

Oprávnený volič uvedie zapisova-

teľovi v  ktorých voľbách má záu-

jem o hlasovanie – či len v župných 

voľbách alebo v  komunálnych voľ-

bách, prípadne v obidvoch voľbách. 

Na základe toho bude volič zapísa-

ný do špeciálneho zoznamu voli-

čov a vyčiarknutý zo zoznamu voli-

čov volebného okrsku podľa miesta 

trvalého pobytu s  poznámkou, že 

požiadal o  špeciálny spôsob hlaso-

vania. Týmto postupom sa zabez-

pečí, aby bol volič v deň konania vo-

lieb zapísaný len v jednom zozname 

voličov.

Upozorňujeme, že špeciálny spô-

sob hlasovania je určený len pre 

voličov, ktorí majú karanténu 

alebo izoláciu z  dôvodu ochore-

nia na COVID – 19.

MsÚ

Zápis oprávnených voličov 
do špeciálnych zoznamov oprávnených voličov pre spojené voľby 2022

Cyklotrasy – „Vyhnianska oblasť“

Zdroj: bajkomktajchom.sk

Vyhniansky okruh

Stúpanie: 797 m; Klesanie: 

-797 m; Dĺžka: 22,4 km; Povrch: 

82% prírodný, 18% asfaltový

Okruh je obojsmerne zjazdný 

s odporúčaným smerom jazdy od 

orientačného miesta 66 Dolin-

ky smerom na orientačné miesto 

70 Pri Žiakovi. V opačnom smere 

jazdy sa na cyklotrase nachádzajú 

dve náročné stúpania, ktoré je po-

trebné vytlačiť pešo popri bicykli. 

Trasa končí tam, kde aj začala, t.j. 

pri sídlisku Dolinky a prejdete ju 

za 3 hodiny.

Pivovarský okruh

Stúpanie: 524 m; Klesanie: 

-524 m; Dĺžka: 12,4 km; Povrch: 

62% prírodný, 38% asfaltový

Okruh je obojsmerne zjazdný 

s odporúčaným smerom jazdy od 

orientačného miesta 60 Vodný 

raj Vyhne smerom na orientač-

né miesto 61. Trasa vám zaberie 

2 hodiny a disponuje množstvom 

výhľadov a  zaujímavostí, z  kto-

rých uvádzame najmä Kúpeľnú 

kaplnku, CHPV Vyhniansky tra-

vertín, stratené staré Vyhnianske 

kúpele a  rímsko-katolícky Kostol 

sv. archanjela Michala.

Bolemanova trasa

Stúpanie: 670 m; Klesanie: 

-196 m; Dĺžka: 14,1 km; Povrch: 

92% prírodný, 8% asfaltový

Začiatok trasy je pri Vodnom Raji, 

trať vedie južnou stranou Vyhní 

až do sedla Červená studňa. Naj-

krajšie výhľady poskytujú lokality 

Holý vršok (2,3 km od začiatku), 

Pri novom kríži (5,8 km) a Bart-

kov majer (9,5 km). Trasa vedie po 

spevnených lesných cestách, zväč-

ša šotolinového charakteru a prej-

dete ju za 2 hodiny.

Presný popis trás, mapy a fotky za-

ujímavých miest a výhľadov nájde-

te na https://bajkomktajchom.sk/

Ďalšie tipy na výlety nájdete na: 

https://supervulkanstiavnica.sk/.

Prajeme vám príjemný zážitok.

Tím OOCR

„Každý, kto sa prestane vzdelávať, au-

tomaticky zostarne - či už má dvadsať 

alebo osemdesiat. A každý, kto sa ne-

ustále vzdeláva, zostáva mladým.“

Henry Ford

myšlienka
dňa



6
číslo 37 • 20. október 2022

sn@banskastiavnica.skZAUJÍMAVOSTI

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 - 12.00 hod.

Výbor ZO SZTP

POLITICKÁ  INZERCIA

V rámci projektu Erasmus 

sa v dňoch 3.10. až 7.10.2022 

uskutočnila mobilita školskej 

špeciálnej pedagogičky ZŠ 

Jozefa Horáka Mgr. Moniky 

Ferenčíkovej v ZŠ Olomouc, 

Heyerovského 33 v Českej 

republike.

V  rámci mobility som sa zamera-

la na lepšie poznanie a  fungova-

nie českého vzdelávacieho systé-

mu so zameraním na inkluzívne 

podmienky vo vzdelávaní žiakov 

so špecifi ckými potrebami. V rám-

ci hospitácií sa zúčastňovala špe-

ciálno – pedagogických intervencií 

so žiakmi so zdravotným znevý-

hodnením, pracovala najmä so žiak-

mi s vývinovými poruchami učenia. 

Základná škola Olomouc má viac 

ako 950 detí, má zriadené športo-

vé triedy (so zameraním na hokej 

a  futbal), má tiež výberovú jazy-

kovú triedu. Žiakov s  rôznymi vý-

vinovými problémami, ktorí nav-

števujú túto základnú školu je 105 

(počet sa podobne ako u nás v prie-

behu roka mení). Školský podporný 

tím okrem toho, že venuje špeciál-

nu starostlivosť deťom so zdravot-

ným znevýhodnením, zameriava 

sa tiež na deti z  Ukrajiny, ktorým 

sa poskytuje základný kurz české-

ho jazyka, psychologická a špeciál-

no- pedagogická podpora s  cieľom 

lepšej adaptácie na školské prostre-

die. V základnej škole pracuje škol-

ský poradenský tím v  zostave: tri 

školské špeciálne pedagogičky, jed-

na školská psychologička a päť pe-

dagogických asistentiek učiteľa. 

Asistencia deťom so špeciálnymi 

výchovno – vzdelávacími potrebami 

je v  tejto základnej škole (ZŠ Olo-

mouc) poskytovaná do ukončenia 

prvého stupňa, čo v českom vzdelá-

vacom systéme znamená do ukon-

čenia 5. ročníka.

Súčasťou môjho pobytu v Českej re-

publike boli aj spoločensko – kultúr-

ne podujatia, spoznávanie okolia 

a  návšteva historických a  kultúr-

nych pamiatok. Práca školských 

špeciálnych pedagogičiek v  Českej 

republike je veľmi podobná práci 

u nás, pričom primárnym cieľom je 

jednak zmiernenie defi citov v  jed-

notlivých oblastiach u detí so ŠVVP, 

ktoré ovplyvňujú školskú úspeš-

nosť, no najmä snaha poskytnúť 

pomoc a podporu a zlepšiť tak kva-

litu života v  oblasti emocionálno - 

sociálnej nielen na pôde školy u detí 

s rôznymi vývinovými problémami.

Naša škola ZŠ Jozefa Horáka tak-

tiež poskytuje špeciálno- pedago-

gickú pomoc a podporu žiakom so 

zdravotným znevýhodnením, ale 

i  odborné a  metodické konzultá-

cie žiakom a rodičom, ktorých deti 

majú výchovné či vzdelávacie ťaž-

kosti. Spolupráca s  českými kole-

gyňami bola veľmi prínosná a obo-

hacujúca. Nadviazali sme nielen 

pracovné vzťahy, ale i priateľské.

Monika Ferenčíková, 

školská špeciálna pedagogička 

ZŠ Jozefa Horáka

Erasmus+ v Základnej škole 
Jozefa Horáka

Záhradkárske 
okienko

Maliny

Neskorý jesenný rez

Ak sa vo vašej oblasti malinár ne-

vyskytuje, alebo veľkú jesennú 

úrodu naraz nedokážete spraco-

vať, alebo vám jednoducho vy-

hovuje, že si kvôli pravidelnému 

prísunu čerstvého ovocia úro-

du radšej rozložíte na letnú a je-

sennú, rez je trocha náročnejší. 

Nebojte sa však, nie je to žiadna 

veda a zvládnu to aj úplní začia-

točníci. Samotný postup je vlast-

ne celkom jednoduchý.

Po obratí letnej úrody sú niekto-

ré výhonky natoľko vyčerpané, 

že ich zreteľne odlíšite od čerst-

vých zelených. Tieto vysychajúce 

hnedé teda odstráňte až celkom 

pri zemi. Zvyšné nechajte a tešte 

sa na jesennú úrodu. Po jej zbere 

začnú odumierať len horné treti-

ny tohtoročných výhonkov. Tie 

odstráňte tak, že výhonky skráť-

te o  vysychajúcu hornú tretinu 

až po zelené pletivo.

Na jar nasledujúceho roka potom 

maliny zarodia na dolných dvoch 

tretinách ponechaných výhon-

kov, pretože tie budú mať v tom 

čase práve dva roky.

Nezabudnite

Raz rodiace maliny tvoria plody 

na dvojročných výhonkoch, kto-

ré po dozretí plodov odumierajú.

Ako udržiavať starší porast ma-

lín?

V  zásade platí, že najskôr vždy 

odstráňte všetky slabé a  cho-

ré výhonky a  aj tie, ktoré rastú 

mimo pôvodný rad. Odstráňte 

aj tie, ktoré ho zahusťujú. V ďal-

šom kroku odrežte tesne pri 

zemi aj hnedé výhonky. Tie už 

úrodu neprinesú.

Zo zvyšných silných zelených 

najmladších výhonkov ponechaj-

te v rade asi osem až desať kusov 

na meter dĺžky.

Michaela Mojžišová
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Poďakovanie

Ďakujem všet-

kým, ktorí dňa 

10.10.2022 

s  dôstojnosťou 

a  úctou odpre-

vadili na poslednej ceste moju 

drahú mamu, Teréziu Ja-

vorskú. Ďakujem za krásne 

slová, prejavy sústrasti a kve-

tinové dary.

Mgr. Miloš Javorský

Spomienka

Dňa

25.10.2022 si 

s  ranou v srd-

ciach pripomí-

name dvad-

saťpäť rokov od smutného 

odchodu milovaného otca, 

dobrého svokra a láskavého 

starého otca Juraja Muran-

čana z Banskej Štiavnice. 

Veríme, že všetci, čo ho po-

znali mu spolu s nami venu-

jú tichú spomienku na jeho 

večnú pamiatku.

Dcéra Eva s rodinou, 

syn Milan s rodinou

oznamy, 
spomienky

Výstava 
záhradkárov

Dňa 22. a  23.10.2022 sa bude 

konať výstava ovocia, zeleniny 

a  kvetov nášho regiónu. Vzor-

ky môžete doniesť od 17. do 

20.10.2022 do Elektra IMO- 

Domáce potreby, Kammerhof-

ská 14, Banská Štiavnica od 

8.00 do 17.00 hod. alebo v  pia-

tok 21.10.2022 od 16.00 do 

19.00 hod. do Domu záhradká-

rov v Štefultove. Zapojiť sa môžu 

aj deti a školy a škôlky s témou je-

seň v prírode. Prednáška, ktorá sa 

bude konať dňa 22.10.2022 počas 

výstavy ovocia a zeleniny sa usku-

toční u  pána Balážfyho na adre-

se: Obrancov mieru 78, Štefultov 

so začiatkom o 14.00 hod. Bližšie 

informácie na tel. č. u p. Mojžišo-

vej: 0903250921 a u p. M. Adam-

ského: 0903705598. Tešíme sa na 

vaše výpestky a práce detí.

Výbor ZO SZZ v ŠtefultoveObjednávateľ: Mgr. Peter Ernek, Križovatka 6, 96901 Banská Štiavnica                                          Dodávateľ: Mesto Banská Štiavnica, Radničné nám. 1, 96924 Banská Štiavnica

POLITICKÁ  INZERCIA
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„To, čo urobíme v nasledujú-

cich desiatich rokoch, bude 

mať zásadný dopad na ďalších 

niekoľko tisíc rokov“ 

                   David Attenborough

Čo nás teda v nasledujúcich rokoch 

čaká? Dá sa tomu predísť? Ako môžu 

naše rozhodnutia ovplyvniť našu 

planétu? Práve vďaka projektové-

mu dňu Climate rule / Klimatické 

pravidlá sme si začiatkom októbra 

2022 v  priestoroch bratislavskej 

kancelárie spoločnosti Deloitte hra-

vou formou vyskúšali zachrániť 

našu planétu. Aby to ale nebolo až 

také jednoduché, celý tento deň sa 

konal v  anglickom jazyku, čo nám 

umožnilo rozvíjať svoju slovnú zá-

sobu, riešiť rôzne problémy, komu-

nikovať a podporiť kreatívne a kri-

tické myslenie. Našou úlohou bolo 

prejsť celých 100 rokov za 4 hodi-

ny a  pokúsiť sa počas nich zasta-

viť globálne otepľovanie. Hra bola 

založená na modeli predpokladov 

vedcov z  oblasti klímy. Do tohto 

projektu boli vrátane nás zapojené 

4 tímy, spolu 18 stredoškolákov zo 

škôl Gymnázium Ivana Kraska, Ri-

mavská Sobota, Gymnázium Pavla 

Jozefa Šafárika, Rožňava, Gymná-

zium Púchov a naša Stredná odbor-

ná škola lesnícka Banská Štiavnica. 

Každý tím prezentoval vlastnú fi k-

tívnu krajinu a snažil sa zlepšiť jej 

podmienky, no cieľom nás všetkých 

bolo zlepšiť nielen podmienky v na-

šej krajine, ale podmienky celej pla-

néty. Museli sme sa s ostatnými tí-

mami spojiť a  spoločne rozmýšľať, 

čo dokážeme pre jej záchranu uro-

biť. Každé kolo znamenalo novú 

výzvu a  nový problém, ktorý bolo 

potrebné vyriešiť. Každý člen tímu 

mal funkciu ministra v rôznych od-

vetviach. Naša fi ktívna krajina sa 

volala Inselia a boli sme mo-

narchiou na čele s  kráľov-

nou. Zaujímavým obohate-

ním hry boli aj doplnkové 

úlohy každého z nás, naprí-

klad vytvoriť mapu našej 

krajiny, vlajku, propagač-

ný plagátik... Celá hra ne-

skončila víťazstvom nikoho 

z nás. Výhrou každého z nás 

boli nové zážitky, skúsenos-

ti a vedomie, že sme prešli 

všetkými kolami, v ktorých 

sme urobili pre záchranu 

planéty najviac ako sme ve-

deli. A hra ešte stále nekon-

čí. Teraz nás čakajú ďalšie 

úlohy v  online priestore. 

Hravý projekt „Klimatické 

pravidlá“ vytvorila spoločnosť Nvias 

v  roku 2020. Inšpiráciou bola sto-

lová hra „Vládcovia klímy“. Odvtedy 

Nvias zapája do hry žiakov základ-

ných a  stredných škôl v  Českej re-

publike spolu s partnerskou spoloč-

nosťou Bridge Academy. Tento rok 

sa k partnerstvu pripojila aj spoloč-

nosť Deloitte s cieľom rozšíriť pro-

jekt na medzinárodnú úroveň v re-

gióne strednej Európy. Projekt je 

fi nancovaný z programu Erasmus+.

Kristína Garajová, 4.B, 

SOŠ lesnícka BŠ

Klimatické pravidláČo to lozí 
po Štiavnici

Fakt, že Štiavnica bola ľuďmi obý-

vaná už v praveku značí o tom, že 

história ľudí v Banskej Štiavnici je 

veľmi pestrá. Čím si však títo ľu-

dia, ešte v čase lovcov a zberačov, 

zaháňali hlad?

Vráťme sa ešte v  čase, naspäť do 

„zrodenia“ Banskej Štiavnice. Ob-

dobie, keď vznikol štiavnický stra-

tovulkán, tak 16,5 miliónov rokov 

dozadu, nazývame treťohory. So-

pečné pohorie netvorí veľmi hos-

tinné prostredie pre zvieratá, zato 

však vie byť prospešné pre rast 

mnohých rastlín a ako vieme, vý-

skyt drahých kovov. Aké zvieratá 

prežili tieto nehostinné podmien-

ky? Keďže dinosaury vyhynuli mi-

lióny rokov predtým ako vôbec 

Štiavnické pohorie vzniklo, ich prí-

tomnosť tu môžeme vylúčiť.

Vieme naisto povedať, že sopečné 

prostredie vyhovuje mnohým dru-

hom plazov - najmä jašterom. Na 

Slovensku máme dokopy 4 druhy 

jašteríc a  všetky dodnes obývajú 

Štiavnicu. Nehostinné prostredie 

štiavnického vulkánu teda skoro 

určite bolo domovom pre dnešné, 

ale už aj dávno vyhynuté druhy. 

Z  jašteríc sa však ale asi pravekí 

ľudia veľmi nenajedli. Treba po-

znamenať, že počas istého obdo-

bia praveku bola megafauna sko-

ro všadeprítomná. To znamená, 

že aj jednoduchý králik mohol 

mať veľkosť menšieho medveďa 

a salamandra pripomínala draka. 

Keďže nemáme dôkazy o tom, že 

by v Štiavnici v tej dobe žilo niečo 

špeciálne, musíme predpokladať, 

že pravekí ľudia sa v Štiavnici živili 

práve aj dnes typickými zvierata-

mi pre toto okolie, ktoré boli mož-

no rozličné vo veľkosti a vzhľade.

No... a  čo mamuty? Boli v  Štiav-

nici? Odpoveď na túto otázku zá-

visí od toho, čo považujeme za 

Štiavnicu. Keďže rozloha štiav-

nického stratovulkánu bola nao-

zaj obrovská – siahala od Levíc po 

Zvolen a od Novej Bane po Krupi-

nu, odpoveď nie je jednoznačná. 

Na tomto území sa veru mamu-

tie pozostatky našli, práve v oko-

lí Levíc. Nájdených pozostatkov 

však je žalostne málo, a preto ne-

vieme určiť, z ktorej strany sa ma-

muty do Levíc dostali. Keďže však 

nálezy pochádzajú aj z okolia Ban-

skej Bystrice, šanca je, že cez štiav-

nické okolie mamuty aspoň prešli. 

Barbora Murgačová
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V dňoch 14.10. a 15.10.2022 

prebiehala v meste Trenčín 

celoslovenská súťaž 

o najkrajšie jablko roka 

2022.

Do súťaže bolo prihlásených viac 

ako tisíc vzoriek z celého Sloven-

ska. Nášmu členovi Ing. Jánovi 

Mojžišovi sa podarilo získať úžas-

né 13. miesto s  odrodou jablka 

Hontianska končiarka. Umiest-

niť sa nebolo vôbec ľahké, keď-

že tento rok bol nesmierne su-

chý a konkurencia bola vysoká na 

tohtoročnej výstave. Ku gratulácii 

sa pripája aj výbor ZO SZZ Ban-

ská Štiavnica - Štefultov a  praje 

do budúcna veľa pestovateľských 

úspechov.

ZO SZZ BŠ Štefultov

Úspech záhradkárov

Kino Akademik
Piatok 21.10. o 18:30 hod.

Buko

Komédia, dráma, 112 min., 

MP:12, vstupné: 5€. Jarmila sa 

po strate muža ocitne na život-

nej križovatke, kde sa musí roz-

hodnúť, či zvyšok života už len tr-

pezlivo „prečká“, alebo sa vzoprie 

a vrhne sa do dobrodružstva s ne-

istým koncom. Napriek dobre 

mieneným radám svojich dospe-

lých detí si zvolí druhú možnosť. 

Tou je život na chalupe v roman-

tickej divočine uprostred Máchov-

ho kraja, kde to mal rád predo-

všetkým jej muž. Ten jej navyše 

v  závete odkázal vyslúžilého cir-

kusového koňa Buka, čo na prvý 

pohľad vyzerá ako drsný vtip, pre-

tože Jarmila sa koní bojí.

Sobota 22.10. o 18:30 hod.

Pani Harrisová ide do Paríža

Komédia, dráma, 92 min., MP, 

vstupné: 5€. 

Nedeľa 23.10. o 16:00 hod.

Websterovci vo fi lme

Animovaný, 65 min., MP, vstup-

né: 5€. 

Nedeľa 23.10. o 18:30 hod.

Ján Žiška

Akcia, historický, dráma, 120 

min., MP:12, vstupné: 5€. Film 

inšpirovaný skutočným príbe-

hom jedného z najväčších vojvod-

cov svojej doby, nikdy neporaze-

ným Jánom Žižkom z Trocnova, 

ktorý sa stal vďaka svojim činom 

legendou.

Štvrtok 27.10. o 18:30 hod.

Mára jede do nebe

Dokumentárny, 80 min., MP:12, 

vstupné: 5€. Marek Holeček patrí 

medzi najvýznamnejších českých 

aj svetových horolezcov súčas-

nosti. Na tie najvyššie hory tes-

ne pod nebom lezie bez kyslíka 

náročným alpským štýlom. Jeho 

extrémny prístup k horám aj k ži-

votu mu prináša úspechy, ale aj 

problémy. Snímka Mára ide do 

neba ukazuje cestu do oblakov 

a pozrie sa tiež hlboko do ľudskej 

duše. Dokáže Mára Holeček nah-

liadnuť aj tam?

OKŠaMK
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15.10.2022 Rimavská Sobota 

4.kolo BB pohára v plávaní, na 

ktorom sa zúčastnilo 10 klubov 

z Banskobystrického kraja. 

Naše zastúpenie tu malo spolu 

22 plavcov a medzi nimi aj 4 najmlad-

ší plavci, ktorí si z pretekov odnáša-

li z každej disciplíny 25 VS, 25P, 25Z, 

25M medailu. Spoločne si všetci naši  

plavci vyplávali 41 x zlato, 36 x strieb-

ro, 19 x bronz, za ktoré si pripísali 

body do ďalšieho záverečného kola, 

kde sa budú najlepším bodovo ohod-

noteným plavcom v tomto roku odo-

vzdávať víťazné poháre.

PKBŠ

Banskobystrický pohár v plávaní

Jesenná súťaž

Pri príležitosti mesiaca úcty k star-

ším sme pripravili zaujímavú čita-

teľskú súťaž o  vecné ceny. Vašou 

úlohou bude v  4 súťažných kolách 

správne odpovedať aspoň na 3 otáz-

ky správne a  budete zaradení do 

losovania. K názvu každého literár-

neho diela doplňte názov autora.

3. Báseň a čas

Správne odpovede spolu s kupónmi 

posielajte do redakcie ŠN v termíne 

do 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.3

Pozvánka
Banskoštiavnicko-hodrušský ba-

nícky spolok, Kammerhofská 20, 

969 01 Banská Štiavnica Vás po-

zýva na brigádu, organizova-

nú Sekciou starostlivosti o  ban-

ské technické pamiatky, ktorá sa 

uskutoční dňa 22.10.2022 (so-

bota) so stretnutím účastníkov 

o 10.00 hod. na priestranstve pred 

Klinger štôlňou Krátkou  v  Ban-

skej Štiavnici.

Program:

1. Privítanie, informácia o  ban-

ských dielach Klinger štôlňa Krát-

ka a Dlhá.

2. Brigáda.

3. Občerstvenie, edukačné aktivity.

4. Poďakovanie za účasť a zhodno-

tenie.

Platí to Náckovské: „Keď bude pršať, 

tak nebude, keď nebude, tak bude!“

Richard Kaňa,

predseda spolku
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Obrovský úspech pre Banskú 

Štiavnicu vybojovala Štiavni-

čanka Eszter Hortobágyiová, 

ktorá sa 8. októbra už po 

niekoľkýkrát postavila na 

štart elitných Majstrovstiev 

Európy v terénnom prekáž-

kovom behu Spartan Race 

v anglickom Londýne. 

Eszter pravidelne víťazí na domácich 

a stredoeurópskych podujatiach sé-

rie Spartan Race a aj na európskom 

šampionáte vždy dosiahla vynikajú-

ce výsledky (bola už vicemajsterkou 

Európy), ale tentoraz úspešne siah-

la na úplne najvyššiu pozíciu, keď si 

s  viac ako 21-kilometrovou traťou 

s  35 prekážkami poradila najlep-

šie spomedzi všetkých žien s časom 

2 hodiny 1 minúta a 36 sekúnd. Po 

celý čas sa vo vedení striedala s Dán-

kou Idou Mathilde Steensgaard, až 

si napokon vybudovala určitý nás-

kok a  napriek chybičke na kombi-

novanom rúčkovaní, ktorá ju stála 

trestné kolo, si už prvenstvo udrža-

la až do cieľa. Eszter srdečne gratu-

lujeme a tešíme sa z tohto veľkého 

úspechu!

Spartan Race sú terénne prekážko-

vé preteky, ktoré spočívajú v preko-

návaní rozličných prekážok (prelie-

zanie stien, plazenie, rúčkovanie, 

šplh, nosenie bremien, hod ošte-

pom, plávanie a  pod.) rozmiest-

nených na trati, ktorá obvykle ve-

die náročným, neraz zablateným 

terénom. Za niečo vyše 10-rokov 

svojej existencie si získali obľubu 

tisícov pretekárov v mnohých kraji-

nách sveta. Na Slovensku tento rok 

v septembri oslávili 10. výročie svo-

jej existencie.

Tomáš Počai

Máme majsterku Európy 
v Spartan Race!

Plavecký klub Banská 

Štiavnica sa 8.10.2022 

zúčastnil v Dolnom Kubíne 

1. kola Majstrovstiev stredo-

slovenskej oblasti, kde spolu 

štartovalo 21 klubov a 269 

pretekárov. 

Naše zastúpenie PKBS bolo v počte 

8 pretekárov, ktorí si spoločne od-

niesli 19 medailí.

Ján Čamaj (2010): 2.miesto na 

50VS, 100VS, 200Z, 100PP, 400PP

Jakub Beňo: 1. miesto 200M, 

6.miesto 50VS, 100VS, 10.miesto 

100PP

Jakub Kukučka: 1.miesto 200Z, 

400PP, 3.miesto 100P, 4.miesto 

100PP

Tomáš Sikula: 4.miesto 50VS, 

100VS, 100P

Ján Čamaj (1978): 1.miesto 200Z, 

100PP, 2.miesto 200VS

Kristína Celderová: 3.miesto 50VS, 

100VS, 4.miesto 100P, 100PP, 

400PP

Žofi a Machariková: 2.miesto 50VS, 

400PP 3.miesto: 200Z, 100PP, 

5.miesto 100VS, 100P

Hana Kmeťová: 3.miesto 100P, 

5.miesto 50P, 6.miesto 100PP

PKBŠ

Majstrovstvá stredoslovenskej oblasti 
v plávaní

Propozície
viacboja všestrannosti kategórie 

M, Ž 4 – 6. „Memoriál Ladislava Kris-

tu - XXII. ročník“

Organizátor: Základná škola Joze-

fa 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 preteká-

rov v  jednej vekovej kategórii. Vy-

hodnotená bude súťaž jednotlivcov 

i družstiev. Preteká sa podľa pravi-

diel zimného viacboja (bez plávania). 

Prihlášky: Písomne, telefonicky 

alebo e-mailom do 26. októbra 2022. 

Možnosť prihlásenia je aj v deň súťa-

že..Kontakt: ZŠ Jozefa Horáka, Ul. 

P. Dobšinského 17, 969 22 Banská 

Štiavnica.Fax: 045/6921463, tele-

fón: 6920553, e-mail: petrorobo@

gmail.com, mobil: 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

Futbal
3 zápasy, 7 dní, 9 bodov

11. kolo, V. liga, skup. JUH, 16. 10.

FK Sitno Banská Štiavnica – TJ So-

kol Medzibrod 1:0. Po výhre 1:0 sme 

za posledných 7 dní získali 9 bodov. 

Za Sitno skóroval Dany Hudák.

3 body zostávajú doma

9. kolo, V. liga, skup. JUH, 12. 10.

FK Sitno Banská Štiavnica – FK 

mesta Tornaľa 4:1. Naši chalani si 

zabezpečili 3 body víťazstvom nad 

FK mesta Tornaľa 4:1

16. 10., U19 sa baví futbalom

Naši chalani z U19 sa v súťaži pod 

vedením trénerského dua Prokaj, 

Palášthy bavia futbalom. Z 8-mych 

zápasov utŕžili 1 prehru a  7 víťaz-

stiev. Na domácom ihrisku porazi-

li MFK Žarnovica 4:1, a pripísali si 

6-tu výhru v rade. Za Sitno skórova-

li Šarkézy a Jurica skóroval. Chlapci, 

len tak ďalej, gratulujeme!

Sme radi, že sa bavíte futbalom!

FK Sitno BŠ
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 Vykonávame rôzne stavebné prá-

ce podľa vašich požiadaviek. Kon-

takt: 0919 488 868

 Kosenie záhrad a pozemkov kro-

vinorezom a lištovou kosačkou, opi-

lovanie a spilovanie stromov moto-

rovou pílou, tel.č.: 0940 870 762

 Výkup parožia, tel. č.: 

0904 834 937

inzercia

služby

Inzerujte aj vy
v Š  avnických

novinách

AKCIA
na 3 opakovania 
plošnej inzercie 

20% zľava

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


