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INZERCIA

V sobotu 29. októbra 2022 

sa konali spojené voľby 

do orgánov samosprávy 

mesta Banská Štiavnica - 

komunálne voľby a voľby 

do orgánov samosprávnych 

krajov v meste Banská 

Štiavnica.

Volebné miestnosti sa otvorili o 7.00 

hod. a voliči mohli voliť do 20.00 hod. 

Občania nášho mesta si volili ich vo-

lených zástupcov na post primátora 

mesta (1 z 3 kandidátov) a poslancov 

MsZ (12 z  49 kandidátov). V  mes-

te Banská Štiavnica sa volilo v 1 vo-

lebnom obvode (VO) a 10 volebných 

okrskoch. 

Drahí moji spoluobčania,

dovoľte mi, aby som sa Vám aj to-

uto cestou poďakovala za prejave-

nú dôveru, ktorú ste mi dali v  to-

horočných komunálnych voľbách, 

aby som aj v  nasledujúcom voleb-

nom období stála na čele samosprá-

vy našej krásnej Banskej Štiavnice.

Dôveru, ktorú ste mi dali si veľ-

mi vážim a zaväzuje ma, aby som 

v  spolupráci s  novým mestským 

zastupiteľstvom a  kolektívom 

spolupracovníkov pracovala v pro-

spech rozvoja nášho mesta a spo-

kojnosti ľudí, ktorí v ňom žijú.

Ubezpečujem Vás všetkých, že na-

ďalej budem mať vždy dvere otvo-

rené pre každého bez rozdielu. 

A moje volebné heslo a naše „Isto-

ta v neistých časoch“ budem napĺ-

ňať do bodky, pretože vy moji dra-

hí spoluobčania, ste tí, ktorí sú 

rozhodujúci pri smerovaní rozvo-

ja mesta. 

Ubezpečujem Vás všetkých, že na-

ďalej budem mať vždy dvere otvo-

rené pre každého bez rozdielu 

a budem trvať na tom, aby každý 

občan bol vypočutý a mal možnosť 

sa podieľať na veciach verejných. 

Zároveň sa chcem poďakovať za 

mnohé blahoželania a  prejavenú 

dôveru stovkám občanov nášho 

mesta.

Ešte raz čo najúprimnejšia vďaka 

všetkým Vám!

Mgr. Nadežda Babiaková,

primátorka mesta

Primátorkou nášho mesta 
sa stala Mgr. Nadežda Babiaková

Poďakovanie

�3.str.

Výmenník
Vstup pondelok- streda- piatok

15:00- 16:00 hod.
Objednávky na: vymennik.reservio.com 

Miesto: Kultúrne centrum, Kammerhofská č. 1, Banská Štiavnica
Kontakt: 045/6949651

Pozvánka
Banskoštiavnicko-hodrušský ba-

nícky spolok v  Banskej Štiavni-

ci  na výjazdné zasadnutie vzdelá-

vacej sekcie „Utorkové popoludnie“

baníckeho spolku, ktoré sa usku-

toční v sobotu 5. novembra 2022

v Štiavnických Baniach so stretnu-

tím účastníkov o  9.45 hod. pred 

penziónom Cosmopolitan (pri taj-

chu Veľká Vindšachta). Alternatíva 

dopravy  z Banskej Štiavnice: Taxi 

pred Billou o 9.30 hod.

Program:

Prehliadka „Piargsko-banského vo-

dohospodárskeho systému komplexne 

a jeho 4 náhonné jarky“.

Lektor: Ing. Ján Smolka, CSc.

Platí to Náckovské: „Keď bude pršať, 

tak nebude a keď nebude, tak bude!“

Richard Kaňa, predseda spolku

Kluby zdravia 
OZ Život a  zdravie v  spolupráci 

s OKCRaŠ Vás pozýva na prednášku 

Ing. Zuzany Kladivíkovej „NFI Proto-

kol- pomôže schudnúť aj zvládnuť diabe-

tes 2. typu“.

Kedy? 8. novembra 2022

Čas: 17.00 hod.

Miesto: Kultúrne centrum, Kam-

merhofská 1, Banská Štiavnica (pri 

Hoteli Grand Matej)

Odborný garant: Univerzita Loma 

Linda

Bližšie info: www.klubyzdravia.sk

OZ Život a zdravie
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DIÁR
z programu

primátorky

Správa CHKO Štiavnické vrchy 

organizovala v uplynulých 

dňoch jesennú brigádu 

v Národnej prírodnej rezer-

vácii (ďalej len NPR) Sitno na 

Tatárskej lúke, aj za pomoci 

dobrovoľníkov. 

Práce sa vykonávali na časti lúky, 

kde sa doteraz nekosilo a ani nepá-

slo. Kosilo sa za pomoci krovinore-

zov, odstraňovali sa náletové dre-

viny, vyvrátené stromy zasahujúce 

do lúky a  podarilo sa nám spoloč-

ne uvoľniť aj majestátny pasienko-

vý dub, ktorý vytvára pôsobivý kra-

jinotvorný prvok. Za tieto dva dni 

sa podarilo urobiť kus dobrej robo-

ty a  pripraviť ďalšiu časť Tatárskej 

lúky na budúcoročné pasenie hos-

podárskymi zvieratami, ktoré nám 

pomáhajú starať sa o vzácne lúčne 

spoločenstvá vyskytujúce sa v NPR 

Sitno. Naša vďaka patrí aj prevádz-

karovi Chaty A. Kmeťa na Sitne, Sú-

kromnej hotelovej akadémii Banská 

Štiavnica a  fi rme Stračina, za po-

skytnutie chutného občerstvenia.

Text a foto:

Peter Farbiak

Jesenná brigáda

Dobrovoľníci na Tatárskej lúke foto archív autora

Zverejnenie 
zámerov

nakladania s majetkom mesta.

Mesto Banská Štiavnica v  zmysle 

príslušných ustanovení zákona SNR 

č. 138/1991 Zb., o  majetku obcí 

v  znení neskorších predpisov zve-

rejňuje:

a) podľa §9a, ods. 8, písm. e) zákona 

SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v  znení neskorších predpisov ako 

prípad hodný osobitného zreteľa

Zámer Mesta Banská Štiavnica č. 

19/2022 na prevod pozemkov v k. 

ú. Banská Štiavnica:

- pozemok parc. č. E KN 1594/1 

o celkovej výmere 44 m2 záhrada.

- pozemok parc. č. E KN 1594//3 

o celkovej výmere 147 m2 záhrada

Mesto Banská Štiavnica ponúka na 

prenájom dve záhradky v lokalite ul. 

Pletiarska, a to parc. č.

- C KN parc. č. 4575/14 o výmere 

257 m2 záhrada s  ročným nájom-

ným najmenej 128,50 €

- C KN parc. č. 4575/15 o výmere 

256 m2 záhrada s  ročným nájom-

ným najmenej 128,00 €

Úplné znenia zverejnených záme-

rov sú zverejnené na úradnej ta-

buli a  internetovej stránke mesta 

www.banskastiavnica.sk 

Bližšie informácie: Mestský úrad, 

oddelenie právne a správy majetku, 

tel. č.: 045/6949637, 0905413945.

MsÚ

Textil a šatstvo
na zbernom dvore už berieme!

Problém s  preplneným zberným 

kontajnerom na textil na zber-

nom dvore sa už vyriešil (odbera-

teľ Diakonie Broumov už odoberá 

pravidelne), takže textil a šatstvo 

už opäť Technické služby odobera-

jú, šaty musia byť čisté a funkčné, 

taktiež môžete využiť oba kontaj-

nery na textil – jeden sa nachádza 

na sídlisku Drieňová pri zastávke 

a druhý je nad Billou.

TS, m.p., BŠ

31.10.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Posledná rozlúčka s  občanom 

nášho mesta p. Jurajom Búzi-

kom.

2.11.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Pamiatka zosnulých – spomien-

ka na zosnulých občanov nášho 

mesta.

3.11.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Pracovné rokovanie k  majet-

koprávnemu vysporiadaniu 

Mestských lesov Banská Štiavni-

ca, spol. s r.o.

4.11.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Príprava rozpočtu na roky 2023, 

2024, 2025.

5.11.

Občiansky obrad – sobáš.

Viera Lauková

Oznam
Bytová správa, s.r.o., oznamu-

je všetkým zákazníkom, že sauna 

na mestskej krytej plavárni v  B. 

Štiavnici je otvorená, bazén sa 

otvára v utorok 8.11. o 11.00 do 

20.30 a  v  tento deň bude vstup 

zdarma! Bližšie info o  otváracích 

hodinách na tel.č.: 045/6912724. 

Tešíme sa na Vás!

Denisa Slezáková,

vedúca plavárne

Zvoz
zmesového komunálneho od-

padu - „2x ročne“.

Technické služby, m.p., Banská 

Štiavnica, oznamujú občanom 

mesta, že sa dňa 8.11.2022 usku-

toční zvoz „2x ročne“ a  to na ul.: 

Koncová a Pustá.

Miloslav Filjač

riaditeľ podniku
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Primátorkou nášho mesta 
sa stala Mgr. Nadežda Babiaková

Platné hlasy pre kandidátov na poslancov do Banskobystrického samosprávneho kraja 29.10.2022

1. Bačík Pavel, RNDr. 61 66 79 79 63 61 80 81 57 76 703

2. Martin Bálik 1 5 6 1 4 4 2 2 4 15 44

3. Oldřich Havlík, Ing. 11 5 18 9 9 7 7 3 3 6 78

4. Ľudovít Kaník, Ing. 34 25 26 19 22 29 34 19 12 40 260

5. Anna Maďarová, Ing. 17 13 8 15 5 18 20 16 8 7 127

6. Mikuláš Pál, Mgr. 191 102 144 138 85 122 140 133 81 182 1318

7. Lukáš Pellegrini, Mgr. 40 39 99 58 52 84 49 89 49 84 643

8. Štefan Šulek, Ing. 20 29 32 41 26 36 30 49 20 25 308

Počet platných hlasov spolu: 3481

Výsledky volieb kandidátov na predsedu  Banskobystrického samosprávneho kraja v okrese Banská  Štiavnica

Baďan
Banská 

Belá

Banská 

Štiavnica

Banský 

Studenec
Beluj Dekýš Ilija

Kozel-

ník
Močiar

Počú-

vadlo

Pod-

horie

Pren-

čov

Svätý 

Anton

Štiavnic-

ké  Bane

Vy-

soká
Spolu

Michal Albert, PhDr., PhD. 7 9 82 6 2 6 8 0 4 1 4 6 8 10 1 154

Maroš Čupka, Bc., DiS. art. 3 10 45 5 1 1 1 1 1 1 12 5 9 11 1 107

Rudolf Huliak, Ing. 6 20 307 16 3 11 7 33 23 4 28 20 55 35 3 571

Marek Kotleba, Mgr. 4 31 176 17 8 10 5 5 10 0 19 27 32 41 6 391

Ondrej Lunter, Mgr. 29 140 1525 53 23 38 53 14 34 16 76 82 160 77 18 2338

Marek Modranský, Mgr. 2 9 62 1 0 0 0 2 3 1 23 6 2 0 1 112

Adrián Polóny, PhDr. 5 58 762 33 6 17 14 10 5 4 5 57 67 108 5 1156

Jozef Sásik, Ing. 1 8 93 5 1 7 4 0 2 0 17 5 10 12 1 166

Miroslav Suja, PaedDr., Mgr. 5 25 305 19 14 18 22 8 5 2 0 30 86 32 1 572

Počet platných hlasov spolu: 5567

Výsledky volieb kandidátov na poslancov Banskobystrického samosprávneho kraja v okrese Banská Štiavnica

Bačík Pavel, RNDr. 10 45 703 33 6 19 45 22 18 0 43 41 51 61 3 1100

Martin Bálik 0 2 44 1 2 1 1 3 4 0 11 2 3 8 0 82

Oldřich Havlík, Ing. 4 12 78 6 2 4 1 4 7 2 6 5 11 61 0 203

Ľudovít Kaník, Ing. 9 21 260 7 4 27 8 0 10 6 24 25 25 25 7 458

Anna Maďarová, Ing. 3 16 127 4 1 14 1 4 5 0 7 4 20 9 1 216

Mikuláš Pál, Mgr. 24 107 1318 39 18 32 36 13 15 12 47 58 187 93 23 2022

Lukáš Pellegrini, Mgr. 8 68 643 43 5 12 27 13 19 6 38 17 61 67 5 1032

Štefan Šulek, Ing. 9 23 308 18 23 4 12 2 5 1 7 80 87 18 0 597

Počet platných hlasov spolu: 5710

Banskobystrický kraj

Zapísaní voliči: 511 603 

Okres Banská Štiavnica 12 811 

Mesto Banská Štiavnica 7 866

Zúčastnení voliči: 230 932 

Okres Banská Štiavnica 6 354 

Mesto Banská Štiavnica 3 826

Účasť: 45,13 % 

Okres Banská Štiavnica 49,59 % 

Mesto Banská Štiavnica 48,63 %

Z celkového počtu 7 866 

zapísaných voličov do zoznamu voli-

čov v meste Banská Štiavnica sa zú-

častnilo volieb 3 826 oprávnených 

voličov. Prvenstvo získala už po štvr-

týkrát súčasná primátorka mes-

ta Mgr. Nadežda Babiaková s  poč-

tom 2 092 platných hlasov (56,11%). 

Za ňou skončil s rozdielom 847 hla-

sov Mgr. Mikuláš Pál s  počtom hla-

sov 1 245 (33,39%) a na 3. mieste sa 

umiestnil Štefan Mičura s 391 hlasmi 

(10,48%). Primátorka nášho mesta 

nielenže obhájila už po tretíkrát svo-

je postavenie, ale zároveň patrí jed-

noznačne k  najúspešnejším a  naj-

obľúbenejším primátorom nášho 

mesta. Do poslaneckých lavíc spo-

lu s ňou zasadne 12-členný poslanec-

ký zbor v  zložení (podľa počtu zís-

kaných hlasov): Mgr. Mikuláš Pál 

(1358 hl.-11,67%), Mgr. Peter Ernek 

(1324 hl. – 11,38%), Mgr. Lukáš Pelle-

grini (1102 hl. – 9,47%), RNDr. Pavel 

Bačík (1011 hl. – 8,69%), JUDr. Du-

šan Lukačko (974 hl. – 8,37%), Ľubo-

mír Barák (934 hl. – 8,03%), Mirosla-

va Majerská (914 hl. – 7,85%), Helena 

Koťová (813 hl. – 6,98%), Štefan Mi-

čura (811 hl. – 6,97%), Ing. Mgr. Ján 

Krátky (804 hl. – 6,91%), Mgr. Vie-

ra Göndočová (799 hl. – 6,86%) 

a  Mgr. Martin Macharik (787 hl. – 

6,76%). Volebná účasť v meste Ban-

ská Štiavnica predstavovala 48,63%.

Voľby za predsedu BBSK vyhral On-

drej Lunter a poslancom za okres B. 

Štiavnica sa stal Mikuláš Pál. Ondrej 

Lunter získal v  kraji 96 438 hlasov 

(47,53%), v okrese B. Štiavnica získal 

2338 hlasov (41,99%). Mikuláš Pál 

vo VO č. 2 za okres B. Štiavnica dostal 

2 022 hlasov (35,41%). Podrobné vý-

sledky a tabuľky na str. 3-4.

Staronovej primátorke nášho mesta 

Mgr. Nadežde Babiakovej, ako aj jej 

12-člennému poslaneckému zboru 

držme palce, aby spoločne boli príno-

som pre naše mesto a napĺňali to, čo 

svojim voličom sľúbili pred voľbami. 

Treba však spojiť všetky sily v záujme 

zachovania kontinuity, rozvoja náš-

ho krásneho historického mesta a pre 

blaho všetkých jej obyvateľov.

Zdroj: www.susr.sk

Michal Kríž

Platné hlasy pre kandidátov na predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja 29.10.2022

Meno a priezvisko
VOLEBNÝ  OKRSOK ČÍSLO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Michal Albert, PhDr., PhD. 5 8 15 8 6 10 5 10 7 8 82

2. Maroš Čupka, Bc., DiS. art. 5 2 6 5 1 4 5 8 5 4 45

3. Rudolf Huliak, Ing. 29 18 35 36 27 35 38 35 22 32 307

4. Marek Kotleba, Mgr. 17 10 33 18 10 10 24 23 19 12 176

5. Ondrej Lunter, Mgr. 198 145 166 155 114 155 160 142 66 224 1525

6. Marek Modranský, Mgr. 4 6 10 3 10 6 4 14 0 5 62

7. Adrián Polóny, PhDr. 64 66 105 101 61 80 69 89 52 75 762

8. Jozef Sásik, Ing. 11 7 8 13 6 8 10 10 5 15 93

9. Miroslav Suja, PaedDr., Mgr. 27 22 24 22 21 44 35 42 21 47 305

Počet platných hlasov spolu: 3357

1.str.
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Mestská volebná komisia 

v Banskej Štiavnici, 

podľa §190 zákona č. 

180/2014 Z.z. o podmien-

kach výkonu volebného 

práva a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 

uverejňuje výsledky volieb 

poslancov mestského zastu-

piteľstva a volieb primátora 

mesta, ktoré sa konali 

29. októbra 2022.

A. Do Mestského zastupiteľstva 

v Banskej Štiavnici boli zvolení:

Meno, priezvisko, politická strana

1. Mikuláš Pál, Mgr., NEKA

2. Peter Ernek, Mgr., SMER - SD

3. Lukáš Pellegrini, Mgr., NEKA

4. Pavel Bačík, RNDr., NEKA

5.Dušan Lukačko, JUDr., KDH, SaS, 

OĽANO, NOVA, KÚ, Zmena zdola, 

DS, ODS, OKS, Šanca, Demokrati Slo-

venska

6. Ľubomír Barák, SNS

7. Miroslava Majerská, NEKA

8. Helena Koťová, NEKA

9. Štefan Mičura, NEKA

10. Ján Krátky, Ing., Mgr., NEKA

11. Viera Göndöčová, Mgr., NEKA

12. Martin Macharik, Mgr., NEKA

B. Za primátora mesta Banská 

Štiavnica bol zvolený:

Nadežda Babiaková, Mgr., Smer-SD, 

Hlas - SD, SNS, SMS, Sme rodina, Re-

publika

Uverejnenie výsledkov volieb 

poslancov mestského zastupiteľ-

stva a volieb primátora mesta pod-

ľa počtu platných hlasov 

pre voľby primátora mesta

1. Nadežda Babiaková, Mgr., 68 r., 

primátorka mesta, Smer-SD, Hlas 

- SD, SNS, SMS, Sme rodina, Re-

publika  2092

2. Štefan Mičura, 55 r., konateľ, 

NEKA  391

3. Mikuláš Pál, Mgr., 46 r., riaditeľ 

úradu práce, NEKA  1245

pre voľby do mestského zastupi-

teľstva

1. Martin Andrášik, 39 r., manažér, 

Dobrá voľba a umiernení  257

2. Pavel Bačík, RNDr., 60 r., riadi-

teľ, NEKA  1011

3. Adam Balážfy, Bc., 24 r., lektor, 

KDH, SaS, OĽANO, NOVA, KÚ, Zme-

na zdola, DS, ODS, OKS, Šanca, De-

mokrati Slovenska  509

4. Martin Bálik, 33 r., študent, Slo-

venská ľudová strana Andreja Hlin-

ku  105

5. Ľubomír Barák, 57 r., SZČO, 

SNS  934

6. Ján Bartko, 50 r., SZČO, Sme rodi-

na  368

7. Jozef Bartko, 48 r., živnostník, 

KDH, SaS, OĽANO, NOVA, KÚ, Zme-

na zdola, DS, ODS, OKS, Šanca, De-

mokrati Slovenska  701

8. Jozef Beňo, 54 r., podnikateľ, 

NEKA  49

9. Juraj Blahút, 51 r., konštruktér, 

KDH, SaS, OĽANO, NOVA, KÚ, Zme-

na zdola, DS, ODS, OKS, Šanca, De-

mokrati Slovenska  218

10. Ján Čamaj, Ing., 44 r., živnostník, 

Smer – SD  741

11. Peter Ernek, Mgr., 52 r., kona-

teľ, Smer – SD  1324

12. Jozef Ferianc, 52 r., živnostník, 

Republika  215

13. Viera Göndöčová, Mgr., 57 r., 

štátna zamestnankyňa, NEKA  799

14. Radoslav Gregáň, Ing., 39 r., živ-

nostník, NEKA  549

15. Miroslava Gregušová, Mgr., 57 

r., špeciálna vychovávateľka, Smer 

– SD  504

16. Janetta Hudecová, Mgr., 50 r., 

projektová manažérka, NEKA  762

17. Renáta Ivaničová, 57 r., ekonóm-

ka, Hlas – SD  252

18. Milan Kabina, Mgr., 32 r., mana-

žér, KDH, SaS, OĽANO, NOVA, KÚ, 

Zmena zdola, DS, ODS, OKS, Šanca, 

Demokrati Slovenska  572

19. Ľudovít Kaník, Ing., 57 r., 

investičný riaditeľ, KDH, SaS, 

OĽANO, NOVA, KÚ, Zmena zdola, 

DS, ODS, OKS, Šanca, Demokrati 

Slovenska  506

20. Jozef Karabelly, Ing., 63 r., SZČO, 

SNS  359

21. Jaroslav Koleda, 50 r., nezamest-

naný, NEKA  663

22. Ingrid Kosmeľová, Mgr., 52 r., ria-

diteľka základnej školy s  materskou 

školou, NEKA  469

23. Helena Koťová, 62 r., vedúca 

denného stacionára, NEKA  813

24. Iveta Kováčová, Mgr., 40 r., od-

borná garantka v  komunitnom cen-

tre, Dobrá voľba a umiernení  199

25. Ján Krátky, Ing., Mgr., 35 r., 

advokát, NEKA  804

26. Roland Lacko, 46 r., živnostník, 

Hlas - SD  448

27. Dušan Lukačko, JUDr., 56 r., 

prednosta obecného úradu, kona-

teľ obchodnej spoločnosti, KDH, 

SaS, OĽANO, NOVA, KÚ, Zmena 

zdola, DS, ODS, OKS, Šanca, De-

mokrati Slovenska  974

28. Milan Maďar, Mgr., MSC, 37 r., 

referent, NEKA  176

29. Anna Maďarová, Ing., 37 r., refe-

rentka, Dobrá voľba a umiernení  286

30. Martin Macharik, Mgr., 48 r., 

správca Kalvárie, NEKA  787

31. Viktória Majer, Mgr., 31 r., ria-

diteľka odboru štátnej pomoci, Hlas 

- SD  345

32. Miroslava Majerská, 49 r., 

zdravotná sestra, NEKA  914

33. Miroslava Malatincová, Bc., 30 r., 

referentka, Hlas - SD  281

34. Róbert Melcer, Ing., 67 r., dôchod-

ca, KDH, SaS, OĽANO, NOVA, KÚ, 

Zmena zdola, DS, ODS, OKS, Šanca, 

Demokrati Slovenska  247

35. Ľuboš Melicherčík, 45 r., SZČO, 

Smer - SD  453

36. Štefan Mičura, 55 r., konateľ, 

NEKA  811

37. Matej Michalský, Ing., 32 r., ex-

pert IT riešení, projektový inžinier, 

NEKA  767

38. Lukáš Mlynárik, 32 r., generálny 

riaditeľ, Hlas - SD  332

39. Mikuláš Pál, Mgr., 46 r., riadi-

teľ úradu práce, NEKA  1358

40. Jakub Palovič, 26 r., živnostník, 

Republika  160

41. Slavomír Palovič, Ing., 50 r., 

výrobný riaditeľ, KDH, SaS, OĽA-

NO, NOVA, KÚ, Zmena zdola, DS, 

ODS, OKS, Šanca, Demokrati Slo-

venska  605

42. Lukáš Pellegrini, Mgr., 34 r., 

hasič, NEKA  1012

43. Eva Petrášková, MUDr., 63 r., le-

kárka, SNS  583

44. Henrich Rückschloss, 46 r., SZČO, 

konateľ priemyselného podniku, 

NEKA  761

45. Ľubomír Sásik, Bc., 51 r., zamest-

nanec vo verejnej správe, KDH, SaS, 

OĽANO, NOVA, KÚ, Zmena zdola, 

DS, ODS, OKS, Šanca, Demokrati Slo-

venska  387

46. Marian Streško, MUDr., 78 r., dô-

chodca, NEKA  360

47. Gejza Volf, JUDr., 65 r., vedúci 

pracovník, SNS  508

48. Jaroslav Výboch, Mgr., 33 r., ria-

diaci pracovník, NEKA  318

49. Peter Zorvan, Ing., PhD., 62 r., ve-

dúci pracovník, SNS  343

Mestská volebná komisia

v Banskej Štiavnici

Uverejnenie výsledkov
volieb poslancov mestského zastupiteľstva a volieb primátora mesta 

Hľadáme 
zamestnanca na pracovnú po-

zíciu: Opatrovateľ / Opatrova-

teľka v domácnosti klienta 

Informácie o pracovnom mies-

te – stručná náplň práce: Za-

bezpečenie pomoci odkázaným ob-

čanom pri úkonoch sebaobsluhy, 

starostlivosti o  svoju domácnosť 

a sprievod pri sociálnych aktivitách, 

vykonávanie úkonov v  zmysle po-

verenia pre výkon opatrovateľskej 

služby.

Kvalifi kačné predpoklady: vyššie 

odborné vzdelanie získané v odbore 

vzdelávania so zameraním na opat-

rovanie alebo na poskytovanie zdra-

votnej starostlivosti, úplné stredné 

odborné vzdelanie získané v odbore 

vzdelávania so zameraním na opat-

rovanie alebo na poskytovanie zdra-

votnej starostlivosti, stredné od-

borné vzdelanie získané v odbore 

vzdelávania so zameraním na opat-

rovanie alebo na poskytovanie zdra-

votnej starostlivosti, nižšie stredné 

odborné vzdelanie získané v odbore 

vzdelávania so zameraním na opat-

rovanie alebo na poskytovanie zdra-

votnej starostlivosti, alebo akredito-

vaný kurz opatrovania najmenej v 

rozsahu 220 hodín.

Iné požiadavky a  osobnostné 

predpoklady: občianska bezúhon-

nosť, komunikatívnosť, empatia, 

zmysel pre zodpovednosť, samo-

statnosť

Zoznam požadovaných dokladov: 

žiadosť o prijatie na uvedenú pozí-

ciu spolu s uvedenými kontaktnými 

údajmi (e-mail, adresa, číslo telefó-

nu), kópia osvedčenia o absolvovaní 

kurzu opatrovania, písomný súhlas 

pre spracovanie osobných údajov 

podľa nariadenia Európskeho parla-

mentu a Rady (EÚ) 2016/679 a zák. 

č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných 

údajov v  znení neskorších predpi-

sov (k dispozícii na stránke mesta 

www.banskastiavnica.sk)

Ponúkaný plat: plat v zmysle záko-

na č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní 

zamestnancov pri výkone práce vo 

verejnom záujme v  znení neskor-

ších predpisov. Pri pracovnom úväz-

ku v  rozsahu 37,5hod./ týždenne 

plat od 646 €.

Predpokladaný nástup: ihneď

Žiadosť o prijatie do pracovného 

pomeru je potrebné doručiť osob-

ne alebo poštou na adresu: Mestský 

úrad Banská Štiavnica, Radničné ná-

mestie 1, 969 24 Banská Štiavnica

Bližšie informácie: tel. č. 

045/6949622 – PhDr. Katarína 

Harvanová                                            MsÚ
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kam v BŠ 
a okolí ?

Banícka tradícia nášho mesta 

je nielen v jeho názve, 

ale priam v jeho DNA. Aj 

keď sú bane už pomaly 

30 rokov v meste zavreté, 

mnohí obyvatelia sa ešte 

pamätajú na vernostný 

príspevok baníkom, skrátene 

„vernostné“, ktoré bolo 

vyplácané pri príležitosti Dňa 

baníkov 9. septembra. 

Nuž a  ja sa dnes aj takto verejne 

chcem poďakovať všetkým, ktorí 

poskytli vernostné nášmu spevác-

kemu zboru pri príležitosti nášho 

jubilea - 50 rokov činnosti.

Prvý mohol byť len jeden a každý si 

mohol dovoliť prispieť v inej výške. 

Pre nás sú však všetci darcovia rov-

nako vzácni. Účelom tohto článku 

nie je porovnávať, preto všetkých 

vymenujem podľa abecedy. Nemám 

totiž rád chaos a jednoducho nejaký 

systém použiť musím. A tento abe-

cedný sa mi zdá byť fér. Nuž tu je 

dvanásť statočných:

- All Geo s.r.o.

- Blaško Juraj

- Buzalka Stanislav

- ERB-Eduard Rada Breweries s.r.o.

- Ernek Peter

- Falco SK s.r.o.

- Lukačko Dušan

- Mesto Banská Štiavnica

- Mičura Štefan

- Slovenská banská komora

- Slovenská banská, spol. s r.o.

- Tynkovanová Janka

Aby všetci vedeli, že tieto príspev-

ky boli použité na napĺňanie cie-

ľov nášho občianskeho združenia, 

je tu krátka štatistika. Za banícky 

rok od 11.9.2021 do 11.9.2022 sme 

absolvovali 33 skúšok a 42 rôznych 

vystúpení. Podrobnosti nájdu zá-

ujemcovia na našom webe alebo fa-

cebooku.

V apríli sa k nám pridali dvaja noví 

členovia, ale dvere sú u nás otvore-

né aj pre ďalších záujemcov. Musia 

splniť len tri podmienky, a to:

- musia to byť muži (nemáme nič 

proti rodovej rovnosti, ale má to 

svoje racionálne dôvody)

- musia vedieť spievať (ale huláka-

nie pod vplyvom návykových látok 

ešte nie je spev)

- predovšetkým však musia chcieť 

spievať v zbore, čo sa dá naučiť

Po zácviku môžu s nami vyraziť aj 

do bližšieho či vzdialenejšieho oko-

lia. V tomto kalendárnom roku sme 

boli napríklad v Hodruši Hámroch, 

Novej Bani, Pukanci, ale aj vo fran-

cúzskom  Štrasburgu či českej Kut-

nej Hore.

Za našu vernosť pri zachovávaní 

baníckych tradícií sme pri príleži-

tosti nášho jubilea boli odmenení 

v roku 2022 udelením ceny primá-

tora mesta Banská Štiavnica, ako 

aj Čestného odznaku sv. Barbory, 

ktorý udeľuje Združenie baníckych 

spolkov a  cechov Slovenska. Je to 

pre nás česť i záväzok vytrvať. Nie je 

to vždy jednoduché, ale nás to baví.

Preto sme odhodlaní pokračovať 

a boriť sa s ľudskou hlúposťou, kto-

rá je nakoniec za všetkým negatív-

nym (či je to prosté ohováranie, kli-

matická zmena, energetická kríza 

alebo vojna). Ako sa hovorí, aj hlú-

posť je dar Boží a našou spoločnou 

úlohou je prekonávať ju. Sme radi, 

že pri tom nachádzame pomocní-

kov a podporovateľov.

Osobitne chcem poďakovať mes-

tu, jeho orgánom a zamestnancom 

jeho úradu. Stabilná a  dlhodobá 

podpora občianskych aktivít z  ich 

strany je nevyhnutná pre existenciu 

takýchto aktivít. Teda je nevyhnut-

ná aj pre nás. Sme radi, že sa takejto 

podpore dlhodobo tešíme. Dúfame, 

že to tak zostane aj po aktuálnych 

komunálnych voľbách.

Všetkých nás čakajú ťažké časy, aj 

samosprávu. Nikto z nás nie je do-

konalý, preto neočakávajme, že tí 

zvolení budú bez chýb a neomylní. 

Očakávajme a vyžadujme však, aby 

boli zodpovední a svoj mandát na-

pĺňali v súlade so záujmami celej ko-

munity a nielen jednotlivcov či záuj-

mových skupín.

Ospravedlňujem sa za túto odbočku 

od témy, ale všetko so všetkým sú-

visí. Nie je to propaganda nikoho, je 

to apel na nás všetkých. Navzájom 

sa potrebujeme, preto sa rešpek-

tujme, tolerujme, prosto znášajme. 

Potom bude náš život napriek všet-

kým starostiam veselší a bude nám 

aj do spevu.

Zdar Boh!

Rudolf Fajbík

Vernostné Spevokolu Štiavničan

Tretí októbrový týždeň bol na 

našej škole Týždňom jablka. 

Téme jablka sme sa venovali na 

všetkých predmetoch. Žiaci me-

rali a vážili jablká, určovali ich ob-

jem, naučili sa zaujímavosti o jabl-

ku v  angličtine, spievali pieseň 

Červené jabĺčko, pripravili pochúť-

ku jablká v  župane podľa recep-

tu v angličtine, piekli jablkové ko-

láče, zdramatizovali grécky mýtus 

Jablko sváru, pozerali dokument 

o  zakladateľovi spoločnosti Apple 

– Stevovi Jobsovi či vyhľadávali 

čo najviac informácií o  slove jabl-

ko v slovníkoch. Na vyučovaní bola 

pozornosť upriamená na všetky 

pozitíva tohto v  našich končinách 

síce obyčajného, ale v mnohom na-

ozaj výnimočného ovocia. Nechý-

bala ani súťaž o najkrajšie vyzdobe-

né jabĺčko. Určite si takýto týždeň 

zopakujeme aj o rok!

Lucia Benčajová, ZŠ J. Horáka

Týždeň jablka na Základnej škole 
Jozefa Horáka

Žiaci súťažili o najkrajšie jablko  foto archív ZŠ J. Horáka BŠ

Tip na pešiu turistiku – Sitnian-

sky okruh

Vhodná pre: všetkých

Dĺžka: zhruba 13km

Značka: žltá

Východiskový bod: tajch Počúvadlo 

(obojsmerne)

Trasa: Tajch Počúvadlo - Tatársky ja-

rok - Bardinova dolina - Vlčia jama 

(možnosť odbočiť na Sitno) - Sedlo 

Krížna - Tajch Počúvadlo

Okružnú trasu so žltým značením 

prejdete pešo za 4 hodiny. Lesnými 

cestičkami, takmer po rovine obko-

lesuje náš najvyšší vrch – Sitno. Ve-

die po dvoch zaniknutých, avšak 

dobre zachovaných banských jar-

koch. Je menej známa a preto si na 

nej užijete pokoj a ticho. Z Vlčej jamy 

sa po asfaltovej ceste dostanete aj na 

hrad, rozhľadňu a vrchol Sitna - dnes 

najvyššieho bodu (1009 m.n.m.) bý-

valého Supervulkánu Štiavnica.

Od tajchu Počúvadlo sa treba vy-

dať smerom k  ubytovaní ForRest 

Glamping, prejsť pár metrov po ces-

te popri ubytovaniu a hľadať na ľa-

vej strane odbočku na značený žltý, 

úzky chodník, ktorým sa treba sme-

lo vydať. Trasa pokračuje po Tatár-

skom jarku, až vyústi na mieste Vl-

čia jama, kde sa stretáva s modrým 

chodníkom. Tu sa naskytne príleži-

tosť na vyššie spomínaný výstup na 

Sitno. Ten zaberie po asfaltovej ces-

te zhruba ďalšiu 1,5 hodinu (jed-

nosmerne). Žltá značka pokračuje 

z Vlčej jamy dobre udržiavanou les-

nou cestou smerom na Krížnu a na-

späť k tajchu Počúvadlo.

Okružná trasa je vhodná pre všet-

ky vekové skupiny. Odporúčame 

vziať si dostatočné množstvo vody, 

po trase nie je občerstvenie. Ak sa 

na ňu vyberiete, odmení vás výhľad-

mi na krásne Štiavnické vrchy. Me-

nej zdatným chodcom môžeme od-

poručiť opačný smer – z Krížnej cez 

Vlčiu jamu až na Počúvadlo.

Ďalšie tipy nájdete na: www.super-

vulkanstiavnica.sk. 

OOCR Región Štiavnica

Infocentrum 
mesta
Banská Štiavnica. Otvorené:

po-ne: 9.00 – 17.00

Kontakt: 045/6949653, 

ic@banskastiavnica.sk

IC BŠ
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Slovo má…. 

Helliana Ianculescu

V Banskej Štiavnici pôsobia prekla-

dateľky a prekladatelia, ktorí tu trá-

via štipendijný pobyt a  pracujú na 

preklade diel slovenských autoriek 

a autorov do cudzích jazykov. Rezi-

denčné pobyty Trojica Air v tomto 

roku realizuje Literárne informač-

né centrum v spolupráci s Mestom 

Banská Štiavnica,  a  preto  by sme 

radi predstavili a prezentovali ten-

to spoločný projekt. V septembri na 

mesačný  rezidenčný pobyt nastú-

pila Helliana Ianculescu z  Rumun-

ska (16. 9. - 15. 10.). Bude prekla-

dať knihu Etely Farkašovej Scenár. 

Položili sme jej preto zopár otázok:

Ako ste sa dostali k  prekladom 

slovenskej literatúry do rumun-

činy?

H.I. „Vyštudovala som bohemistiku na 

katedre slovanských jazykov Univerzi-

ty v  Bukurešti, keďže mám slovenské 

korene po svojej maminke, rodenej Be-

nickej, ktorá pochádza z rodiny malých 

šľachticov, ktorí sa po prvý raz zmieňu-

jú v čase druhej križiackej výpravy v 12. 

storočí, takisto sa zaoberám slovenskou 

literatúrou.

Prekladať som začala v roku 1977 naj-

prv z  českej klasickej literatúry a  to 

knihy Karla Čapka a  Jana Nerudu, 

a  pokračovala som s  prekladmi kníh 

Martina Vopěnku, Patrika Ouředníka, 

Arnošta Lustiga, Evy Lustigovej, Zden-

ka Mlynáře, Ivony Březinovej, Blanky 

Bellovej, Petry Horákovej, Václava Hav-

la, Petra Sísa, a iných.

Onedlho nato som sa začala venovať aj 

slovenskej literatúre, takže prekladám 

súbežne z  obidvoch literatúr, nateraz 

ide o viac ako 45 kníh. Prekladateľská 

práca bola a naďalej je prácou, ktorá ma 

veľmi zaujíma, mám z nej veľkú radosť, 

a to aj napriek tomu, že niekedy čelím 

istým ťažkostiam z hľadiska jazyka, ale 

aj z hľadiska plánovania času. Do roku 

2017, keď som odišla do dôchodku, som 

túto prácu vykonávala paralelne so za-

mestnaním na plný úväzok vo viacerých 

inštitúciách, vrátane Rumunskej aka-

démie a Veľvyslanectva ČR v Bukureš-

ti, pričom som prekladala počas víken-

dov, častokrát na úkor času venovaného 

vlastnej rodine.“

Ktoré diela ste doteraz preložili 

a aké ohlasy zaznamenali doma 

v Rumunsku?

H.I. „Zo slovenskej literatúry som naj-

prv preložila literatúru faktu: Vojtecha 

Zamarovského Na počiatku bol Sumer 

a  Milana Vároša Osudy zlatých pok-

ladov, s  ktorými som viedla intenzív-

nu korešpondenciu, potom Ladislava 

Mňačka Ako chutí moc, Ladislava Ba-

leka Pomocník, Pavla Rankova Sta-

lo sa prvého septembra alebo inokedy, 

Moniku Kompaníkovú Piata loď. Zo-

stavila som Antológiu 12 slovenských 

spisovateľov, ktorá obsahuje poviedky 

Rudolfa Dobiáša, Pavla Vilikovského, 

Dušana Dušeka, Dušana Mitanu, Víťa 

Staviarskeho, Silvestra Lavríka, Pavla 

Rankova, Ballu, Máriusa Kopcsaya, To-

máša Horvátha, Mareka Vadasa, Pet-

ra Krištúfka, Jany Beňovej, Michala 

Hvoreckého, Ivany Dobrakovovej, Jána 

Púčeka s  predslovom známeho literár-

neho kritika Vladimíra Petríka.

Pokiaľ ide o  propagáciu preložených 

slovenských kníh, zvyčajne sa ich krst 

koná počas dvoch bukureštských kniž-

ných veľtrhov Gaudeamus a  Bookfest. 

V  stánkoch príslušných vydavateľstiev 

sa knihy predstavujú literárnym kriti-

kom a  prekladateľom v  rámci debaty, 

ktorú moderuje hlavný šéfredaktor nie-

kedy za účasti pozvaného autora a veľ-

kého množstva zástupcov medií, TV, 

publicistov, kultúrnych novín a časopi-

sov a divákov z radov čitateľov. Ďalšou 

etapou propagácie kníh je ich recenzo-

vanie v  spomínaných časopisoch alebo 

novinách.“

Akému prekladu sa venujete po-

čas pobytu Trojica Air?

H.I. „Prekládam román Scenár spiso-

vateľky Etely Farkašovej, ktorý v roku 

2018 získal prestížnu literárnu cenu 

Anasoft Litera, a tiež viaceré význam-

né ocenenia.

Autorka, ktorá je zároveň fi lozofkou, 

sa zaoberá témou staroby/starnutia 

nielen ako individuálnym psychickým 

problémom, ale aj ako sociálnym prob-

lémom. K  tejto téme pristupuje z  po-

hľadu manželského páru literárnej 

prekladateľky a  prírodovedca, ktorí sú 

v dôchodkovom veku, bilancujú svoj do-

terajší spoločný život a premýšľajú o bu-

dúcnosti. Ich refl exie a  spomienky sú 

v úzkom vzťahu s hudobnými skladba-

mi, ktoré počas života počúvali pri rôz-

nych príležitostiach a vyvolávajú v nich 

hlboké emócie.

Druhá téma románu je veľmi aktuál-

na a týka sa odchodu mladých intelek-

tuálov do cudziny. Odchádzajú za lepší-

mi platmi a pracovnými podmienkami, 

len zriedka alebo vôbec sa nevracajú do-

mov, čím spôsobujú veľkú traumu star-

núcim rodičom, ktorí sú na jednej strane 

hrdí a radi, že sa ich deťom darí, ale na 

druhej strane v tichosti trpia. Všeobec-

ne však odchod mladých ľudí do cudziny 

poškodzuje aj spoločnosť, ktorá stráca 

kvalifi kovanú pracovnú silu, do ktorej 

vložila vysokoškolské vedomosti a zna-

losti.

Román bol preložený takmer do všet-

kých stredoeurópských jazykov a tiež do 

arabčiny a hindi. Krst rumunského vy-

dania sa bude konať počas jesenného 

knižného veľtrhu Bookfest v Bukurešti 

v druhej polovici novembra.“

Na prekladateľskej rezidencii 

v Banskej Štiavnici ste po prvý-

krát? Ako na vás pôsobí mesto 

a  aké sú podmienky na prácu, 

ktoré vytvára Trojica Air?

H.I. „Na prekladateľskej rezidencii Tro-

jica Air som po prvý raz. Mala som sa jej 

zúčastniť už v minulom roku, no z osob-

ných dôvodov som ju odložila na tento 

rok a s láskavou podporou vtedajšej ko-

ordinátorky z Literárneho informačné-

ho centra v Bratislave sa mi ju podarilo 

zrealizovať. Pracujem v ideálnych pod-

mienkach v  byte umiestnenom v  bu-

dove Rubigall v  centre mesta. Mesto, 

v ktorom som tiež po prvý raz, ma okúz-

lilo svojimi strmými úzkymi uličkami, 

upravenými palácmi bývalých rodín zá-

možných baníkov a zrekonštruovanými 

historickými pamiatkami. Obdivujem 

pozornosť a starostlivosť, ktoré miestne 

úrady s  fi nančnou podporou Minister-

stva kultúry venujú uchovávaniu histo-

rickej atmosféry mesta a organizovaniu 

jedinečných kultúrnych podujatí, kto-

ré sa, ako som čítala, konajú počas ce-

lého roku.

Rada by som sa poďakovala zástup-

com Literárneho informačného cen-

tra v  Bratislave, ktorí mi v  spolupráci 

s  Mestom Banská Štiavnica, umožni-

li prekladať v  ideálnych podmienkach 

v  Banskej Štiavnici, v  pôvabnom mes-

tečku s unikátnou históriou, a tiež ďa-

kujem za možnosť stretnúť sa online 

a rozprávať sa so spisovateľkou Etelou 

Farkašovou.“

Projekt rezidenčných pobytov pre 

prekladateľov Trojica Air fi nančne 

podporuje LITA, autorská spoloč-

nosť.

Za rozhovor poďakoval

Michal Kríž

Rezidenčné pobyty Trojica AirZáhradkárske 
okienko

Dula

Dula podlhovastá (Cydonia oblon-

ga Mill.) – druh viacročných drevín 

z čeľade ružovité (Rosaceae). Je je-

diný zástupca rodu dula. Pochádza 

zo Zakaukazska, Iránu, Turkesta-

nu, Saudskej Arábie, potom sa rozší-

rila z Malej Ázie do iných krajín. Tak 

sa pravdepodobne dostala do južnej 

Európy. Na Slovensku sa pestuje ako 

kuriozita vo vinohradníckych oblas-

tiach. V strednej Európe sa pestuje 

na okrasu, pretože plody majú prob-

lém dozrieť. Plody sa využívajú na 

výrobu lahodných kompótov a vďa-

ka vysokému obsahu pektínov aj 

na výrobu marmelády (dulový syr). 

V  niektorých oblastiach (napríklad 

Bulharsko) sa využíva na výrobu 

ovocného destilátu.

Veľký ker alebo malý strom dosa-

hujúci 5 m. Kvitne na prelome mája 

a  júna. Žltá malvica, pri ktorej má 

väčšina odrôd priemer plodu 6 cm, 

s  piatimi jadrovníkmi, ktoré obsa-

hujú semená má tvar hrušky alebo 

jablka. Semená sú červeno-hnedé. 

Dužina je tvrdá a hustá, aromatická.

Zdroj: Pigwa pospolita

Michaela Mojžišová

Oznam
Slovenský zväz telesne postihnu-

tých v Banskej Štiavnici oznamuje 

svojim členom, že úradné hodiny 

v kancelárii sú z technických prí-

čin iba v stredu, v termíne 8.00 - 

12.00 hod.

Výbor ZO SZTP

Plaváreň – 
kúpele

Bazén

Otváracie hodiny od 8.11.

 od  do

utorok:   11.00 20.30

streda – piatok:  13.00 20.30

sobota – nedeľa:  14.00 20.30

Bytová správa, s.r.o.,

Banská Štiavnica

citát

„Čo dáva zmysel životu, dáva zmy-

sel i smrti.“

Antoine de Saint-Exupéry
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Poďakovanie

Touto cestou 

by sme sa chce-

li poďakovať 

všetkým prí-

buzným, pria-

teľom a známym, ktorí sa pri-

šli rozlúčiť dňa 14. októbra 

s  naším drahým manželom, 

otcom, dedkom a  kamará-

tom Jánom Bosákom, za 

prejavy sústrasti a  kvetino-

vé dary, ktorými ste sa sna-

žili zmierniť náš hlboký žiaľ.

Smútiaca rodina 

Spomienka

Dňa 7.11.2022 

tomu budú šty-

ri roky, čo nás 

navždy opustil 

náš Edko Wág-

ner. „Znova prišiel ten deň, keď 

odišiel si od nás snívať svoj večný 

sen, z ktorého sa zobudiť nedá. 

Ty si náš Anjel, čo sa na nás díva 

z neba. Čas beží, spomienky stá-

le bolia, zabudnúť však nikdy 

nedovolia. Odišiel si od nás, my 

zostali sme v  žiali, navždy bu-

deš v srdciach tých, čo Ťa úprim-

ne milovali.“ S  láskou spomí-

najú sestry Valika, Evka, Anka 

a  celá rodina, ktorá Ťa mala 

úprimne rada. Navždy zosta-

neš v  našich srdciach, nikdy 

na Teba nezabudneme. 

Česť Tvojej pamiatke! 

Spomienka

4. novembra si 

pripomenieme 

1. smutné vý-

ročie, čo nás na-

vždy opustil náš 

milovaný syn, manžel, priateľ 

a  kamarát Štefan Murár. Tí, 

ktorí ste ho poznali a mali radi, 

venujte mu spolu s nami tichú 

spomienku. Spomínajú 

manželka a syn Števko, 

mama a ostatná rodina 

oznamy, 
spomienky

Banská Štiavnica je mesto, 

do ktorého sa radi vraciame 

a nachádzame v ňom trvalé 

spomienky na stredoškolské 

štúdium na SPŠCH.

V  čase 18.-19.6.2022 sme sa stretli, 

aby sme si pripomenuli 55. rokov od 

ukončenia stredoškolského štúdia 

(školský rok 1966-67, C trieda, od-

bor chemická technológia). Toto po-

lookrúhle výročie bolo spojené aj so 

stretnutím so spolužiakmi ďalších 

tried (A, D a E), najprv v aule školy, 

kde sme si pripomenuli obdobie náš-

ho štúdia a vzdali sme hold aj spolu-

žiakom, ktorí už nie sú medzi nami. 

Dvomi básňami sme si pripomenuli 

zaujímavú literárnu činnosť, vtedaj-

šieho zástupcu riaditeľa Ing. Emila 

Sulovca. Jeho básne Banská Štiavni-

ca, Štiavnická sága, Prosba za Banskú 

Štiavnicu a Štiavnické schody nám od-

kryli jeho nesmierny vzťah k Banskej 

Štiavnici, kde prežil podstatnú časť 

svojho života. V programe stretnutia 

na rozhovory so spolužiakmi bol vy-

hradený historický Kammerhof, kde 

sme si mohli prezrieť aj zaujímavú 

historickú expozíciu. Po rozhovoroch 

v penzióne Marína, (predtým náš bý-

valý internát Učitelák), sme na druhý 

deň spoznávali, čo je pre nás v Banskej 

Štiavnici nové. Sprievodca Peter Da-

náš nám priblížil históriu Limpache-

rovského paláca a v ňom zriadeného 

Ruin baru. Odtiaľ sme navštívili ga-

lériu s maketou Banskej Štiavnice od 

Petra Chovana a jeho ešte rozpracova-

nú chemickú priemyslovku. Zaujíma-

vý bol aj odborný výklad pána kostol-

níka Dušana Omfríka v evanjelickom 

kostole v súvislosti s Marínou Pischlo-

vou, ako aj ďalší odborný výklad his-

tórie evanjelického kostola. Niektorí 

z nás 28.6. 2022 sme sa zúčastnili na 

oslavách 100. výročia stredného che-

mického školstva v Banskej Štiavnici. 

Potešilo nás vydanie publikácie k to-

muto jubileu, do ktorej sme menšou 

mierou prispeli a  odkrytie pamätnej 

tabule na budove školy. Na stretnutí 

sme sa stretli s bývalými spolužiakmi 

napr s exministrom životného pros-

tredia Laszlóm Miklósom, ktorého 

potešila fotografi a z  čias, keď v čase 

štúdia býval so spolužiakmi našej C 

triedy na Počúvadle. Tešili sme sa spo-

lu s naším bývalým učiteľom a neskôr 

riaditeľom RNDr. Jozefom Benckom 

z jeho pamätného listu a medaily, kto-

rá mu na oslavách bola udelená. Neza-

budnuteľné bolo aj stretnutie s pani 

profesorkou Mgr. Beatou Chrieno-

vou, zostavovateľkou pamätnej kni-

hy a  s  jej kolegyňou PhDr. Danou 

Bartošovou, dcérou našej bývalej uči-

teľky slovenčiny Márie Uhrínovej, od 

ktorej sa k nám dostala do rúk kniha: 

Mária Uhrínová-Gašová: Na strunách 

srdca. Spoznali sme ďalšiu milú akti-

vitu nášho ďalšieho pedagóga, pro-

fesorky Márie Uhrínovej, ktorá bola 

súčasťou nášho stredoškolského štú-

dia. a  s  vďakou na ňu spomíname, 

hlavne na jej snahu naučiť nás správ-

ne a  mäkko sa vyjadrovať. Po spo-

mienkových prejavoch a  odovzdaní 

pamätných listov nasledoval boha-

tý kultúrny program, ktorý umocnil 

slávnostnú atmosféru prebiehajúce-

ho podujatia. Nezabudnuteľným bolo 

vyznanie piesňou Banská Štiavnica 

v podaní Juraja Zaujeca, ktorá je vý-

poveďou všetkých, ktorí milujú Ban-

skú Štiavnicu a radi sa do nej vraca-

jú. Z oboch stretnutí sme odchádzali 

povznesení, s množstvom milých zá-

žitkov a  myšlienok. Išlo o  dôstojné 

stretnutia, ktoré človeka obohacujú 

a  posúvajú ho ďalej. Všetci skonšta-

tovali, že Banská Štiavnica sa mení 

k  lepšiemu a  má možnosť stále po-

núknuť nové veci, ktoré človek cíti ako 

zvláštnu, neopakovateľnú vôňu, kto-

rú vyjadruje úryvok z piesne Banská 

Štiavnica od Juraja Zaujeca: Tu hore 

v kopcoch pri jazerách, tu hore v kop-

coch, v  štôlňach. Tu hore v  Banskej 

Štiavnici je úplne iná vôňa.

Alebo ho vracia do mladosti, ako to vy-

jadruje v básni Ing. E. Sulovec:

Čo ako si stará Banská Štiavnica

Mladosť vždy v tebe kypí

Sú chvíle veľmi dávne

sú chvíle okamžité

A oboje tu stoja

v jednom šíku

A ty sa na ich krídlach

vrátiš do mladých liet

(Úryvok z básne Stretnutie po rokoch 

zo zbierky Vyznanie od Emila Sulov-

ca)

Ružena Čižmáriková rodená So-

kolová,absolventka SPŠCh v Ban-

skej Štiavnici v roku 1966-67

Spomienka na 55. výročie 
ukončenia stredoškolského štúdia na SPŠCh a na oslavy 100. výročia 
stredného chemického školstva v Banskej Štiavnici

Bývalí členovia DC 2 sa stretli 

v reštaurácií Ametyst 25.10.2022 

o 14.00 hodine, aby si spoločne 

zaspomínali na zašlé časy, kedy 

sa pravidelne stretávali v rámci 

DC na rôznych spoločných 

akciách, a to aj v rámci „Október 

mesiac úcty k starším.“

Tentokrát sme medzi nás pozva-

li poslanca mestského zastupiteľ-

stva, pána poslanca za časť Šteful-

tov, ktorý jediný nestratil s nami 

kontakt, aj keď už DC2 2 roky ofi -

ciálne nefunguje. 

Pri dobrom obede, koláčikoch, 

ktoré nám pripravili dve bývalé 

členky a dobrej kávičke sme si po-

vymieňali vzájomné radosti, ale 

i  starosti. Atmosféra bola veľmi 

dobrá, družná, i keď mala nádych 

smútku z  toho, že už naše DC 2 

nefunguje.

Bývalí členova DC 2 

Banská Štiavnica, časť Štefultov

Spoločné posedenie 
bývalých členov DC 2 Banská Štiavnica, časť Štefultov

Časť spolužiakov s maketou SPŠCH od P. Chovana  foto archív autora
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Mestské lesy v Banskej 

Štiavnici mali od začiatku 

svojej existencie svoje 

špecifi kum, dané okrem iného 

aj prítomnosťou Banskej 

a lesníckej akadémie, ktorá ich 

zásobovala nielen kvalitnými 

lesníkmi, ale čo je dôležité 

aj najnovšími odbornými 

poznatkami v lesníckej teórii 

i praxi.

V roku 1884 štát defi nitívne odovzdal 

mestu Banská Štiavnica lesy a  preto 

od 1.1.1885 dane a všetky výlohy spo-

jené s ich spravovaním znáša mesto. 

Predmetná dohoda bola predložená 

dňa 29.4.1884 na zasadnutí zastupi-

teľstva k prerokovaniu a bola bez zme-

ny schválená a pod č. 34200 Minister-

stva orby dňa 31.7.1884 schvaľujúcim 

dekrétom ministerstva zabezpečená.

V rámci platných predpisov a nariade-

ní a tiež záväzkov s lesným majetkom 

prevzatých vypracoval zastupiteľský 

zbor v  roku 1885 lesný organizačný 

štatút, ktorý upravil prácu, práva a po-

vinnosti lesného oddelenia mestské-

ho úradu. Tento organizačný štatút 

bol v roku 1905 prepracovaný a upra-

vený podľa danej legislatívy.

Podľa tohto organizačného štatútu 

personál lesného úradu mesta pozo-

stával z  lesmajstra a  z  horárov, dre-

voskladníkov a  sluhov, ako i  výpo-

mocných hájnikov. Pridelený personál 

podliehal priamo prednostovi lesné-

ho úradu. Na základe spomínaných 

štatutárnych práv mesto voľne a ne-

odvisle svoj majetok a svoje dedičstvo 

spravovalo správou volenou z  radov 

občianstva. Toto spravovanie v  hru-

bých rysoch sa dostalo až do obdobia 

rozpadu Rakúsko – Uhorska pri vzni-

ku Československej republiky.

Počiatok Československej republiky 

bol v  Banskej Štiavnici diametrálne 

odlišný od inej časti Slovenska. Vznik 

Československej republiky v premiet-

nutí života obyvateľstva na Slovensku 

či v jeho mestách ešte nič neznamena-

lo. V roku 1918 sa prakticky neudiali 

žiadne politické zmeny, ktoré by oby-

vateľstvo zaregistrovalo. Dôvod bol 

ten, že Banská Štiavnica v závere exis-

tencie Rakúsko – Uhorska bolo ná-

rodnostne silné nemecko – maďarské 

mesto, kde slovenský element pred-

stavoval menej podstatnú časť etni-

ka. A  tak nebolo nič prekvapujúce, 

že vznik Československej republiky 

v Banskej Štiavnici nikto nevítal. Na-

opak, prední mešťania, bohatí podni-

katelia, profesori Vysokej školy ban-

skej a  lesníckej boli prví, čo opustili 

Banskú Štiavnicu a smerovali do Ma-

ďarska. A tí, čo zostali, pasívne prijí-

mali štátoprávne zmeny.

Povojnový chaos umocnili ešte aj 

maďarskí boľševici Bélu Kúna, kto-

rí okrem značnej časti východného 

a  južného Slovenska mali obsadenú 

aj Banskú Štiavnicu. Banská Štiavni-

ca bolo navyše mesto s  municipiál-

nou správou, mesto s municipiálnou 

právomocou, nepodliehajúce župe 

ale podliehajúce priamo ministerstvu 

vnútra. Municipiálne mestá fakticky 

nahradili slobodné kráľovské mestá. 

Na Slovensku bola Banská Štiavnica 

(spolu s  Banskou Belou) municipiál-

nym mestom v rokoch 1886 – 1922. 

Municipiálny výbor bol spolovice vo-

lený, spolovice tvorený najbohatšími 

mešťanmi; volil časť mestských úrad-

níkov. Aj toto bolo dôvodom, prečo 

bol do Banskej Štiavnice novou vlá-

dou ČSR menovaný vládny komisár 

a župný poradca Ivan Čičmanec, kto-

rý mesto riadil nasledujúce 4 roky.

Na území Slovenska boli municipiál-

ne mestá, teda aj v  Banskej Štiavni-

ci s účinnosťou od 1.1.1923 zrušené.

Posledným dlhoročným richtárom 

mesta, ktorý funkciou prešiel z  Ra-

kúsko – Uhorska a  súčasne tým aj 

vrchným predstaviteľom mestských 

lesov bol Koloman Horváth, ktorý 

túto funkciu zastával od roku 1906 až 

do roku politického prevratu 1918.

V závere roku 1918, vzniku Českoslo-

venskej republiky sa ešte u mestských 

lesov rovnako ako v meste v Banskej 

Štiavnici neudiali žiadne spoločen-

ské, politické zmeny. Obyvateľstvo 

i magistrát vznik republiky považova-

li len za epizódu, niečo dočasné, čo sa 

neustáli a veci sa vrátia do pôvodných 

dobrých zabehaných uhorských koľa-

jí. Ale veci nadobudli dramatický prie-

beh, najmä po spomenutom obsadení 

mesta komunistami Bélu Kuna a ná-

slednom ťažení talianskeho, francúz-

skeho a  napokon československého 

vojska.

V  tomto politicky turbulentnom ob-

dobí sa na poste starostu v  Banskej 

Štiavnici vystriedali dvaja richtári, t. j. 

aj vrchní predstavitelia mestských le-

sov: najprv Nicolaus Sztancsay a ešte 

v tom istom roku Emerich Altmann, 

obaja v rokoch 1918 – 1919.

Počiatkom roku 20.1.1920 sa skonči-

lo vojenské obsadzovanie mesta a po-

stupne sa začala tvoriť mestská muni-

cipiálna samospráva. 

Prvou zápisnicou, ktorou chceme do-

kumentovať prácu mestského zastu-

piteľstva na úseku správy svojho les-

ného majetku je zápisnica zo 17. mája 

1919.  Pretože je prvá, menujeme 

všetkých členov zastupiteľstva i pod-

robnejší obsah z rokovania. Táto zá-

pisnica bola napísaná na zasadnutí 

administratívneho výboru municipi-

álneho mesta Banskej Štiavnice a Ban-

skej Belej, pod predsedníctvom Ivana 

Čičmanca, župného poradcu a vládne-

ho komisára s plnou mocou pre toto 

mesto.

Prítomní bol :

Čičmanec Ivan, župný poradca a vlád-

ny komisár, predseda.

Členovia administratívneho výboru 

municipiálneho mesta Banskej Štiav-

nice:  Imrich Altman, Hugo Balás dr., 

Martin Balás dr., Ján Balázsy, Jozef 

Bachraty, Ján Bálik, Michal Dobro-

vics, Vojtech Elek, Samuel Jasko, Voj-

tech Klátik, Jakob Kapp dr., Nándor 

Longauer dr., Michal Lumnicer, An-

ton Morávek, Karol Murányi, Robert 

Prunner, Ondrej Pomekáč, Pavel Ste-

lch, Pavel Trcka, Franc Vörös, Jozef 

Závodský, Imrich Zólomy, mestský 

nadlesný.

Územné rozčlenenie mestských 

lesov

Územné rozčlenenie mestských lesov 

prešlo plynule a bez zmien z doteraj-

šieho Rakúsko – uhorského spravova-

nia nasledovne: 

Aktuálny stav počiatkom roku 1919:

Hospodársky celok Banská Štiavnica 

o výmere 6.054 kat. j. a 1.120 siah

Hospodársky celok Banská Belá o vý-

mere 1.633 kat. j. a 640 siah

Hospodársky okres Vyhne o výmere 

1.634 kat. j. a 880 siah

Ing. Imrich Zólomy, nadlesný mesta 

Banská Štiavnica a Belá. Bol vo funkcii 

nadlesného v dobe prechodu Rakúsko 

– Uhorska do Československej repub-

liky. Kto bol Imrich Zólomy? 

Ing. Imrich Zólomy sa narodil v No-

vých Zámkoch (vtedy Érsekújvar) 

v roku 1868. Nižšie vzdelanie dostal 

v  Nových Zámkoch, stredné prav-

depodobne tiež tam. Vysokoškolské 

vzdelanie sa rozhodol ísť získať do 

Banskej Štiavnice na vtedajší Lesníc-

ky odbor Banskej a  lesníckej akadé-

mie. Štúdium ukončil v  roku 1895, 

štátnu skúšku vykonal v  Budapešti 

roku 1897. Po skončení štúdia prav-

depodobne vykonal vojenskú služ-

bu a  vrátil sa do Banskej Štiavnice, 

lebo nemáme doklady o jeho pôsobe-

ní v inom mieste. Jeho tunajšie pôso-

benie mohlo byť dané tým, že sa tu 

oženil a nastúpil na uvoľnené miesto 

nadlesného v  mestských lesoch už 

15. júla 1901, kedy vstúpil do mest-

skej služby. Úspešne tu pôsobil až do 

prevratu v  roku 1918. Po nastúpe-

ní župného poradcu a  vládneho ko-

misára na mestský magistrát Ivana 

Čičmanca – ako uvidíme ďalej – po-

žiadal ako prvý o  slovo na ustano-

vujúcom zhromaždení  na magistrá-

te, kde sa vyslovil za dobré vzťahy 

medzi Slovákmi a  Maďarmi. To mu 

však nepomohlo, pretože nové čes-

koslovenské zákony vyžadovali aby 

v  štátnej správe pôsobili pracovní-

ci ovládajúci slovom i  písmom jazyk 

úradný, t. j. československý. Ing. Zó-

lomy tento ovládal len slabo, a  tak 

musel zložiť svoju funkciu nadlesné-

ho a ísť do predčasného dôchodku. Už 

v roku 1920 požiadal o penziu a uvoľ-

nil miesto nadlesného, po necelých 

19. rokoch v službách mesta Banskej 

Štiavnice a Belej. V dobe predčasného 

penzionovania mal 52 rokov, bol vte-

dajšou spoločenskou a politickou situ-

áciou značne frustrovaný, jeho ďalšie 

osudy nám nie sú známe, ale je prav-

depodobné, že v Banskej Štiavnici aj 

zomrel. Mestské lesy v Banskej Štiav-

nici i lesnícke kruhy stratili takto vý-

borného lesníckeho odborníka. 

Všetky citácie – ale aj opisy z  mest-

ských zápisníc týkajúce sa lesného 

hospodárstva sú v doslovnom prepi-

se ako gramatickom, tak aj slovosled-

nom. Autor sa pre toto riešenie roz-

hodol preto, aby zvýraznil dobovú 

štiavnickú atmosféru i  s  jej typickou 

príslušnou „kvetomluvou“.

(pokračovanie v budúcom čísle)

Viliam Stockmann

Z histórie Mestských lesov v Banskej Štiavnici
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Aktuálne v kine Akademik

Sobota 5.11. o 18:30 hod.

Black Adam
Akcia, dobrodružný, 127 min., 
MP:12, vstupné: 5€. Takmer 5000 
rokov po tom, čo získal nadľud-
ské sily egyptských bohov – a ná-
sledne bol uväznený – je Black 
Adam (Dwayne Johnson) oslobode-
ný zo svojej hrobky a pripravený 
konať v zmysle svojej jedineč-
nej formy spravodlivosti v mo-
dernom svete.

Piatok 4.11. o 18:30 hod.

Čierne na bielom 
koni
Komédia, 94 min., MP:15, vstup-
né: 5€. Komédia, 94 min., MP:15, 
vstupné:5€. Romantická gang-
sterka z Novohradu a Malohon-
tu, krajiny nikoho, stratenej 
v čase kdesi na juhu Sloven-
ska. Osem kapitol o tom, pre-
čo sa báť ľudí, ktorí vám podajú 
pero a povedia: Stačí podpísať. 
O tom, ako dokáže nečakaná lás-
ka strpčiť zločincom pokojný ži-

vot a kam až dokážu súdni ľudia 
zájsť, ak ich prerastie pýcha. 
No a nakoniec o tom, že hrdina 
je ten, kto sa nebojí smrti, ani 
keď zomrie posledná nádej.

Nedeľa 6.11. o 16:00 hod.

Krokodíl Lyle
Rodinný, animovaný, komédia, 122 
min., MP:7, vstupné: 5€. Keď sa 
rodina Primmovcov presťahuje do 
New Yorku, ich malý syn Josh sa 
snaží zvyknúť si na novú ško-
lu a nových priateľov. Všetko 
sa zmení, keď v podkroví svojho 
domu objaví spievajúceho kroko-
díla, ktorý miluje kúpele, ka-
viár a dobrú hudbu. Josh sa so 
spievajúcim krokodílom veľmi 
rýchlo spriatelí, ale keď sa ob-
javí zlý sused pán Grumps, exis-
tencia krokodíla Lyleho je ohro-
zená. Pre záchranu Lyleho sa 
rodina Primmovcov musí spojiť 
s jeho charizmatickým majiteľom 
Hectorom a ukázať svetu, že ro-
dina môže vzniknúť na najneoča-
kávanejších miestach a na veľ-
kom spievajúcom krokodílovi nie 
je nič zlé.

Nedeľa 6.11. o 18:30 hod.

Úsmev
Horor, 117 min., MP:15, vstup-
né: 5€. Keď sa doktorka Rose Co-
terová stane svedkom zvláštnej 
traumatickej udalosti jedného zo 
svojich pacientov, začne zaží-
vať nevysvetliteľné príhody. Jej 
život ovládne zdrvujúci teror 
a aby prežila, musí sa posta-
viť svojej znepokojujúcej minu-
losti. Je to jediný spôsob, ako 
uniknúť tejto desivej realite.

Štvrtok 10.11. o 18:30 hod.
Sobota 12.11. o 18:30 hod.

Čierny Panter: 
Navždy Wakanda
Sci-fi , akcia, dobrodružný, 161 
min., MP:12, vstupné: 6€. V naj-
novšom fi lme Čierny Panter: Na-
vždy Wakanda” kráľovná Ramonda, 
Shuri, M’Baku, Okoye a Dora Mi-
laje bojujú, aby ochránili svoj 
národ pred svetovými mocnosťami 
po smrti kráľa T’Challa.

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

K R Í Ž O V K A

Vážení lúštitelia!

Výherné poukážky na konzumáciu 

v hodnote 10eur v pizzerii, reštau-

rácii Sv. Barborka, A. Kmeťa 2, 

Banská Štiavnica si výherca môže 

vyzdvihnúť v  redakcii ŠN. Správ-

ne znenie krížovky z  č. 35/2022: 

„Nezáleží na tom, ako pomaly ideš, 

pokiaľ sa nezastavíš.“ Výhercom sa 

stáva Marta Bosáková, 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 

14.11.2022.

V  tajničke sa ukrýva výrok M. R. 

Štefánika: „Kto si myslí, že... (dokon-

čenie v tajničke).

A., Síra, dokončil pranie, nula, sa-

tan,

B., 1. časť tajničky,

C., Srnka, vyčistila praním, nižší tu-

recký dôstojník, polomer,

D., Sodík, orgány zraku, starší, čín-

ske meno, clá bez dĺžňa, povzdych,

E., SHMÚ prezentuje v TV, dedinka 

na Slovensku, ráno po rusky,

F., Ekologicky, okno angl., Technic-

ká kontrola vlakových súprav skr., 

to po angl., dioptria,

G., Osobné zámeno, poľovačka, 

veľká miestnosť, mimozemšťan, 

stred slova lízanka,

H., Patriaca Edovi, pero z husi, vy-

ladený,

I., Fúkalo, ovocie, drsný výcvik,

J., Kraj na Slovensku, ruská rieka, 

calórie skr., vojenská jednotka,

K., 2. časť tajničky.

1., Správa, 3. časť tajničky, veľa 

ľudí,

2., Druh stupnice, vták, listnaté 

stromy,

3., Organizácia spojených národov 

skr., dookola, hod v tenise,

4., Nárek, ťažký kov, vnútri,

5., Hrob, patriaca Isovi, naša TV,

6., By, štýl, ruské mesto,

7., 2. pád slova lopta, hreš,

8., Ošatila, bijú zriedkavo,

9., Poháňaj, malé oči, stred slova 

podate,

10., Kráčajúce, rozkazuj, odporova-

cia spojka,

11., Lara naopak, pery, trs trávy,

12., Druh motorky, batéria,

13., Olympijské hry skr., srdcová 

tepna, cverny,

14., Český herec, 4. časť tajničky, 

zn. lantánu a jódu.

Pomôcky: Bugati, Alka, dur, Baku, 

Ilko, look, Sliače.

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. 39
Krížovka
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V pondelok 24.10.2022 sa 

uskutočnilo v Galérii Jula 

Bindera sprievodné podujatie 

pre deti k aktuálnej výstave: 

Nočné mory Jána Hrčku 

(výstava potrvá do 27.11.2022).

Workshop tvorivého písania pre 

deti viedol skúsený divadelník, spi-

sovateľ, storyteller Peter Gärtner. 

Podmienkou účasti na celodennom 

workshope bolo zaslanie vlastnej 

práce do literárnej výzvy organizo-

vanej galériou. Do výzvy sa zapojilo 

spolu 26 detí zo ZUŠ (literárno -dra-

matický odbor) a zo súkromnej ško-

ly Bakomi. Na workshope deti vy-

tvorili pod supervíziou P. Gärtnera 

nový autorský príbeh, získali cennú 

spätnú väzbu a osvojili si základné 

techniky stavania príbehu ako také-

ho. Podujatie malo za cieľ motivo-

vať deti k tvorbe, k  písaniu, k väčšej 

všímavosti svojho okolia. Veď mož-

no práve pozorovací talent a rozprá-

vačská zručnosť prispejú k  ich  bu-

dúcemu povolaniu spisovateľa/

spisovateľky.

Workshop vznikol ako súčasť gale-

rijnej dramaturgie 2022, kedy Ga-

léria Jula Bindera prostredníctvom 

sprievodných podujatí k  výstavám 

hľadala presahy medzi vizuálnym 

umením a umením slova. Podujatie 

podporil z  verejných zdrojov Fond 

na podporu umenia.

Tím GJB

Tajomstvo nočného motýľa

Kto už si nerád púšťa šarkany?

Azda niet takého človeka. Chce to 

však kúsok zručnosti. Samozrejme, 

okrem správneho vetra - ani silného 

a ani slabého. Na Slovensku sa koná 

niekoľko šarkaniád a  som rada, že 

môžem skonštatovať, že tá naša 

štiavnická bola jedna z  prvých. Už 

pri prvej sme zistili, že to vôbec nie 

je podujatie iba pre deti, užijú si ju aj 

dospelí, najmä oteckovia.

Na pár rokov sme prerušili organi-

zovanie šarkaniády, pretože náš pô-

vodný organizačný tím sa rozpadol. 

Niektorí odišli bývať do iných loka-

lít, iní zas plnia krásne materské po-

vinnosti a ďaľší študujú na vysokých 

školách mimo SVK. Postaviť nový 

tím nie je také jednoduché. Obzvlášť 

v tejto dobe, keď si každý preratáva, 

koľko za akúkoľvek činnosť dosta-

ne zaplatené. Toto je však podujatie, 

ktoré sme vždy robili z čistého nad-

šenia a túžby, aby sme našu radosť 

zo šarkanov preniesli aj na iných 

a  vytiahli rodičov s  deťmi von na 

spoločnú „šarkanovačku“.

Už som ani nedúfala, že si šarkani-

ádu zopakujeme, ale tento rok sa 

mi podarilo nalákať nových pomoc-

níkov, ktorí výdatne priložili ruku 

k dielu. Bolo to pre nich mimoriadne 

náročné, pretože pri takomto podu-

jatí boli nováčikmi. Šarkaniádu sme 

presunuli z pôvodného kopca trošku 

ďalej z dvoch dôvodov: 1. na pôvod-

nom kopci sa už nachádza oplotenie 

pre pasúci sa dobytok 2. na novom 

mieste je vždy lepší vietor.

Dovoľte mi touto cestou úprimne 

sa poďakovať spoluorganiizátorom 

za ich prácu v ich voľnom čase a bez 

nároku na akúkoľvek odmenu:

Letecko-modelárskemu  klubu 

B.Štiavnica za ochotu prísť prezen-

tovať svoje náročné hobby

Miroslava Knezovičová - za 5 kúzel-

ne krásnych malieb na detských tvá-

ričkách

Jozefovi Klimkovi a  Markovi Slan-

číkovi - za úžasné fotografi e z podu-

jatia

Sokoliarkam Katke Balžankovej 

a Laure Pastierovej zo ZŠ M.Hella na 

Štiavnických Baniach za atraktívne 

sokoliarske vystúpenie.

Martinovi Nemcovi - za čarovné vi-

deo z dronu

Krásnym slečnám Maruniako-

vým z Banského Studenca - za vytr-

valú výučbu tanečných krokov

Kapele Terezine kilá a Dobrovoľné-

mu hasičskému zboru Štefultov za 

zapožičanie reproduktorov a  mik-

rofónov

Rodine Žemberovcov a Benčajovcov 

- za poskytnutie elektrického pripo-

jenia

Miroslavovi Majerskému - za pomoc 

pri organizácii podujatia

Mestskej polícii Banská Štiavnica - 

za mimoriadne profesionálny prí-

stup

Michalovi Blahútovi a Márii Šlúcho-

vej za pomoc pri realizácii „rytierske-

ho súboja“.

Pánovi Jančíkovi zo Zvolena za pre-

vádzkovanie nafukovacích atrakcií 

na podujatí. 

Penziónu na kopci za zapožičanie 

varných nádob.

Lenke Weissovej, Andrei Paukovej, 

Ľubke Pažickej, Petre Maruniako-

vej, Alžbete Ivanovej a Renatke Lo-

vasovej s ich dievčatami za požičanie 

všakovakých šarkaniádnych potreb-

ností.

Miroslavę Majerskęj, Ingrid Kosme-

ľovej, Janette Hudecoveej, Vierke 

Göndočovej, Helenke Koťovej - za 

napečenie koláčov, varenie nápo-

jov a  permanentnú asistenciu pri 

animačných aktivitách Mikulášo-

vi Pálovi, Henrichovi Ruckschlosso-

vi, Martinovi Machárikovi, Jozefovi 

Beňovi, Jaroslavovi Koledovi, Mate-

jovi Michalskému - za všetku namá-

havú fyzickú prácu pri dovoze, od-

voze, nosení a  tiež pri animačných 

aktivitách.

A  všetkým vám, ktorí ste prišli 

a strávili s nami pekný slnečný deň 

v  nádhernom prostredí Kalvárie. 

Šarkany lietali vysoko, slnko svieti-

lo a deti sa tešili. Čo môže byť viac?

Beata Rückschloss Nemcová, 

organizátor

Šarkaniáda

Workshop pre deti zo ZUŠ a ZŠ  foto archív GJB

Rekordy 
mesta strieborného

Pozorný obdivovateľ histórie Ban-

skej Štiavnice veľmi rýchlo zis-

tí, že počet rekordov, ktoré mesto 

prekonalo, resp. udávalo za svo-

jich najslávnejších čias, je priam 

neuveriteľný. Štiavnica síce ešte aj 

v tomto storočí prekonáva rekor-

dy, hlavne v návštevnosti, to však 

nebude dnešnou témou.

Na neveľké prekvapenie, tieto re-

kordy sa skoro všetky týkajú ba-

níctva a baníckeho obdobia mesta. 

Pre pripomenutie, aj keď prvá pí-

somná zmienka o Banskej Štiavni-

ci pochádza z roku 1156, tento rok 

nemôžeme považovať za obdobie, 

v  ktorom by mesto malo vznik-

núť. Ak sa riadime podľa písom-

ných zdrojov, cca. prvých 60 rokov 

od tejto zmienky by mala Štiavni-

ca pomerne „tichých“, a až z  roku 

1217 pochádzalo naše najskoršie 

prvenstvo – prvý písomný údaj 

o ťažbe striebra. Strieborné mesto 

sa však Štiavnica nevolá bez dôvo-

du. Považujeme ju za mesto, ktoré 

ako prvé započalo ťažbu striebra 

v  Uhorsku. Tu sa však písomné 

údaje nezhodujú s reálnymi, keď-

že striebro sa za hranice Uhorska 

vyvážalo už v  10. storočí a  kon-

senzus je, že toto striebro pochá-

dzalo práve zo Štiavnice, keďže ni-

kde inde sa ešte reálne nemohlo 

ťažiť.

Z  roku 1275 zas pochádza tzv. 

„trojrekord“ – Štiavnica sa obja-

vila na najstaršej listine vydanej 

mestskou kanceláriou, s  najstar-

ším zobrazením mestského erbu 

a  najstaršou pečaťou s  banícky-

mi znakmi. Ďalší významný re-

kord sa odohral až o  pár storočí 

neskôr. Išlo o  prvé využitie puš-

ného prachu v  baníctve na sve-

te z roku 1627. V tom istom sto-

ročí, v roku 1690, Štiavnica udala 

neprekonateľný rekord vo vyťaže-

ných drahých kovoch (600 kg zla-

ta a  23 ton striebra). Tento rok 

ofi ciálne považujeme za najúspeš-

nejší v  histórii mesta. Pravdepo-

dobne všetci Štiavničania vedia, 

že držíme prvenstvo aj v  otvore-

ní prvej technickej vysokej školy 

a to v roku 1762. Okrem školy boli 

však svetoví aj jej profesori, kto-

rí často držali rôzne prvenstvá vo 

svojich odboroch. Súvisiac s  are-

álom nedá nespomenúť aj bota-

nickú záhradu, kde sa nachádzajú 

niekoľké ojedinelé druhy stromov 

v našom klimatickom pásme.

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

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

0948 460 7000948 460 700
Pracovná doba:Pracovná doba:

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

INZERCIA

Naša škola - Gymnázium 

Andreja Kmeťa svojim žiakom 

ponúka nielen bohatý vedo-

mostný základ vo vyučovacom 

procese, ale vychováva žiakov, 

ktorí v rôznych projektoch, 

súťažiach či vedomostných 

alebo športových, získavajú 

výborné umiestnenia na 

krajskej, celoslovenskej 

i medzinárodnej úrovni. 

Tak tomu bolo aj v uplynulom škol-

skom roku, keď sa naši žiaci angažo-

vali v rôznych súťažiach, olympiádach 

v jazykovej oblasti, v prírodovedných 

či humanitných predmetoch. Škola 

má dlhoročnú tradíciu vo výučbe cu-

dzích jazykov a  práve v  tejto oblasti 

naši žiaci dosahujú výrazné úspechy.

V súťaži Olympiáda v ruskom jazyku 

dosiahla Tamara Ľuptáková 4. miesto 

v celoslovenskom kole a Lívia Hron-

čeková 2. miesto v krajskom kole sú-

ťaže. Tamara Ľuptáková sa zároveň 

umiestnila na 1. mieste na Slovensku 

v recitačnej súťaži Ruské slovo.

Marián Rajnoha sa umiestnil na 

4. mieste a Samuel Mrázek na 1. mies-

te v celoslovenskom kole Olympiády 

v  anglickom jazyku a  Kristián Šotek 

na 3. mieste v krajskom kole tej istej 

súťaže. Jazykové znalosti z anglické-

ho jazyka si žiaci posilňujú a zároveň 

overujú aj v súťaži Mladý prekladateľ 

ako aj počas Shakespeare Day – počas 

ktorého, pre spolužiakov a žiakov zá-

kladných škôl prezentujú divadelné 

predstavenie v anglickom jazyku.

V súťaži Olympiáda v španielskom ja-

zyku získala umiestnenie na 1. mies-

te v krajskom kole Zuzana Brodnian-

ska, 2. miesto obsadili Tamara Číková 

a Alexandra Strižencová vo svojich ka-

tegóriách a Boris Šabík 3. miesto. Naši 

žiaci Bruno Janek a Chiara Riana Le-

piešová sa zúčastnili krajského kola 

Olympiády v nemeckom jazyku, kde 

sa umiestnili na 2. mieste.

Okrem cudzích jazykov naši žiaci do-

kazujú lásku k rodnému jazyku v li-

terárnych a  recitačných súťažiach. 

Sofi a Angušová sa umiestnila na 2. 

mieste v celoslovenskej literárnej sú-

ťaži Prekroč svoj tieň a Agáta Vargová 

na 2. mieste v krajskom kole súťaže 

Hviezdoslavov Kubín a v celosloven-

skom kole sa umiestnila v  striebor-

nom pásme.

V  oblasti humanitných vied sa naši 

žiaci zúčastnili súťaže Geografi cká 

olympiáda, kde Martin Ladislav Do-

skočil získal 2. miesto v celosloven-

skom kole. Boris Šabík sa na 2. mies-

te v kraji umiestnil v súťaži Dejepisná 

olympiáda a postúpil do celosloven-

ského kola.

Ako stredoškoláci vnímajú diskrimi-

náciu, toleranciu a  či u  nás dostáva 

dosť priestoru rôznorodosť a  origi-

nalita, to bolo hlavnou témou súťa-

že Denníka N s názvom Ľudia mimo 

šablóny, kde na 1. mieste v kategórii 

ART sa umiestnila Paulína Tomášová. 

Niekoľkí žiaci súťažili aj v  krajskom 

kole súťaže Olympiáda kritického 

myslenia, kde 2. miesto v kraji získal 

Lukáš Haluška.

V prírodovedných predmetoch sa žia-

ci angažovali v súťažiach biologických, 

matematických, informatických, ako 

aj fyzikálnych.

Vedomosti a  zručnosti naši žiaci 

uplatňujú v súťaži Matematická olym-

piáda, kde sme mali zastúpenie v kraj-

skom kole súťaže, v  korešpondenč-

ných seminároch z matematiky ako sú 

BRKOS, STROM, MAKS a v celoslo-

venskej súťaži Matematický klokan, 

kde sa v tomto školskom roku zapoji-

lo 79 riešiteľov z oboch foriem štúdia.

V  medzinárodnej súťaži Th e Sun at 

a Glance sa na 2. mieste umiestnili Te-

reza Slaná, Paulína Tomášová a Pavol 

Šupina a v celoslovenskej súťaži Misia 

Mars sa na 6. mieste umiestnili Kris-

tína Spišiaková, Samuel Sedláček, Te-

reza Slaná a Matúš Posádka. V kraj-

skom kole súťaže Čo vieš o hviezdach 

sa Kristína Spišiaková umiestnila na 

4. mieste. V  oblasti informatiky sa 

naši žiaci zapájajú do súťaží Informa-

tický bobor – kde sa Martin Ladislav 

Doskočil a  Matúš Garaj umiestnili 

na 1. mieste v  celoslovenskom kole, 

IT Fitness Test s  výborným výsled-

kom absolvovala Karolína Lovčičano-

vá. Krásne 2. miesto získali v medzi-

národnej robotickej súťaži RoboSum 

2022 Nicolas Slezák a Filip Ivanič.

V oblasti fi nančnej gramotnosti a fi -

nančného vzdelávania sa žiaci zúčast-

ňujú súťaží Generácia €uro, fi nančná 

olympiáda a ekonomická olympiáda.

V národnom fi nále súťaže Generácia 

€uro organizovanej Národnou ban-

kou Slovenska úspešne reprezento-

val našu školu tím v zložení: Vojtech 

Ilčík, Martin Ladislav Doskočil, Sa-

muel Hloušek, Richard Križan a Ka-

rolína Lovčičanová a  umiestnili sa 

na 4.mieste.  Žiaci prezentovali svoj 

projekt na tému „Kedy je infl ácia prí-

liš nízka, kedy je už príliš vysoká a čo to 

vlastne znamená?“ formou  RPG hry 

„Infl ázia“. Súťaž Generácia €uro je na 

úrovni eurozóny organizovaná  Eu-

rópskou centrálnou bankou a  jej lo-

kálnu koordináciu zabezpečujú jed-

notlivé centrálne banky eurozóny. 

Martin Ladislav Doskočil v  celoslo-

venskom kole Finančnej olympiády 

získal 5. miesto.

Vedomosti z  biológie žiaci uplatni-

li v súťaži Biologická olympiáda, kde 

sa Adam Miloš Dubovský umiest-

nil na 3. mieste v krajskom kole sú-

ťaže, Viktória Bujnová na 2. mieste 

a  zároveň sa zúčastnila celosloven-

ského kola.

Súťaže HIV a AIDS prevencie sa zú-

častnil školský tím v zložení Nicolas 

Slezák, Martina Grexová, Jasmína 

Uramová. V celoslovenskom kole sú-

ťaže dosiahli 4. miesto.

Zo športových súťaží sa tím našej 

školy zúčastnil krajského kola súťaže 

v basketbale stredných škôl.

Sme naozaj hrdí na úspechy našich 

žiakov a všetkým opakovane blaho-

želáme. Veríme, že aj takáto forma 

práce u  nich znásobuje vedomosti, 

umocňuje zručnosti a vedie ich k sa-

mostatnosti.

Miroslava Kováčová, Gymnázium 

Andreja Kmeťa Banská Štiavnica

Gymnazisti úspešní 
v národných i medzinárodných súťažiach

Futbal
Výsledkový servis

30.10.2022

13. kolo, V. liga, A-Mužstvo, skup. 

JUH

FK Sitno BŠ - FK Jednota Málinec 

– 1:1

13. kolo, II. liga, skup. C, U15

FK Sitno BŠ – ŠK Prameň Kováčo-

vá – 3:1

13. kolo, II. liga, skup. C, U13

FK Sitno BŠ – ŠK Prameň Kováčo-

vá – 0:1

1 výhra 1 prehra 1 remíza

Taký je sumár výsledkov, ktoré sa 

odohrali na domácom štadióne.

U15 vyhrala 3:1, U13 prehrala tes-

ne 0:1, a A-mužstvo v poslednom 

zápase jesennej časti V. ligy remi-

zovalo 1:1, kedy za Sitno skóroval 

Ľ. Urgela.

Počas prestávky budeme zimovať 

v strede tabuľky. Ďakujeme všet-

kým fanúšikom za podporu. Vidí-

me sa v jarnej časti!

U9 s  2-mi výhrami a  navýše-

ným skóre o 23 gólov.

Naša U9 odohrala svoj súťažný 

dvojzápas na ihrisku Pohronia.

OŠK Hodruša - FK Sitno 2:5

FK Pohronie - FK Sitno 0:18

Chlapci a tréneri, ďakujeme, že sa 

bavíte futbalom!

Posledný domáci zápas sezóny 

pre U15/2 víťazne 4:3

Naša U15/2, ktorá hrá ako tím 

iba svoju prvú sezónu sa dočkala 

na domácom trávniku víťazstva, 

a  v  poslednom domácom zápase 

zvíťazila 4:3.

Chlapci sa naozaj úprimne teši-

li z výhry a oslávili to aj patrične 

parádnym teamovým pokrikom. 

Chalani, sme na vás hrdí a srdeč-

ne gratulujeme!

Sme radi, že sa bavíte futbalom!

FK Sitno BŠ

myšlienka
dňa

„Priateľstvo je ako peniaze, ľahšie sa 

získava ako udržiava.“

Samuel Butler
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sn@banskastiavnica.skINZERCIA

 Vykonávame rôzne stavebné prá-

ce podľa vašich požiadaviek. Kon-

takt: 0908 588 842

Výkup parožia, tel. č.: 0904 834 937

Hľadáme počas víkendov dievča 

na raňajšie vyvenčenie psíka, tel. č.: 

0917 047 275

inzercia

služby

práca


