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INZERCIA

V nasledujúcich týždňoch 

bude realizovaná výstavba 

detského ihriska v rámci 

projektu „Mestský park – 

Drieňová, Banská Štiavnica“.

Dňa 10.10.2022 bola podpísa-

ná zmluva medzi Mestom Banská 

Štiavnica a  dodávateľom Intersys-

tem EU, s.r.o., Dukelská 295/34, 

014 01 Bytča, na sumu 113 712EUR.

Finančné prostriedky vo výš-

ke 27  345,60€ sme získali vrám-

ci operačného programu Program 

rozvoja vidieka 2014 – 2020 pro-

stredníctvom MAS Zlatá ces-

ta a  Pôdohospodárskej platob-

nej agentúry, kód žiadosti o  NFP: 

NFP309070AGP8. 

Vážení spoluobčania, 

milí študenti.

Aj keď pôvodný dôvod tohto ce-

losvetového pamätného dňa sú 

udalosti z roku 1939, kedy študenti 

vyšli do ulíc Prahy, aby protestova-

li proti okupácii krajiny, 17. novem-

ber sa v našej histórii a pamäti viac 

spája s rokom 1989. Nežná revolú-

cia v tomto roku našťastie v našich 

končinách prebehla bez ľudských 

obetí a prelievania krvi.

Vďaka odvahe aktérov Novembra 

‘89, ktorými boli aj študenti, ce-

lospoločenské dianie vyvrcholilo 

pádom totalitnej moci. Spoločenské 

zriadenie sa zmenilo na demokra-

tické , vďaka čomu si môžeme uží-

vať slobodu a pluralitu názorov.

Deň študentstva je veľký, medzi-

národný sviatok všetkých študen-

tov. Študentov, ktorí sú predpo-

kladom rozvoja každej spoločnosti 

a našťastie, ktorí sa už v dnešných 

dňoch môžu miesto bojov na ba-

rikádach venovať svojmu štúdiu, 

svojim záujmom, snom.

Milí naši študenti, želám Vám veľa 

zdravia a energie na Vaše štúdium, 

veľa úspechov na ceste za Vaším 

cieľom, či už vo vysnívanej pro-

fesii, alebo pri pokračovaní v ďal-

šom, vysokoškolskom štúdiu.

Mgr. Nadežda Babiaková,

primátorka mesta

Detské ihrisko na sídlisku Drieňová

Príhovor primátorky mesta 
ku Dňu študentstva

Vizualizácia detského ihriska  foto Archív MsÚ 
3.str.

Oznam
Upozorňujeme našich prispieva-

teľov, že príjem príspevkov a  in-

zercie do najbližšieho čísla ŠN je 

v pondelok do 14.00 hod.

Ďakujeme za porozumenie! 

red.

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

Oznam
Primátorka mesta, Mgr. Na-

dežda Babiaková pri príležitos-

ti Dňa študentstva pozýva dňa 

15. novembra 2022 - utorok, 

študentov banskoštiavnických 

stredných škôl do novootvorenej 

plavárne, ul. Mládežnícka 10.

V  čase od 11.00 do 20.30 hod. 

(posledný vstup o 19.15 hod.) si 

budú môcť študenti zdarma užiť 

ako jedni z prvých návštevníkov 

krásnu, zrekonštruovanú plavá-

reň.

MsÚ

Plaváreň – 
kúpele

Bazén

Otváracie hodiny:

 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
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DIÁR
z programu

primátorky

citát

„Smrť je len začiatok. Ale až tej 

druhej kapitoly.“

William Shakespeare

Dňa 2. novembra sa v Dome 

smútku Frauenberg usku-

točnila spomienka na našich 

najdrahších, ktorí nás navždy 

opustili. 

Svojím životom a prácou, získali si 

trvalé miesto v  srdciach i  mysliach 

všetkých nás, ktorí sme ich milova-

li... Primátorka mesta Mgr. Nadežda 

Babiaková si uctila pamiatku obča-

nov nášho mesta slovami:

„Milí spoluobčania!

Ticho padá lístie zo stromov, pomaly 

sa krátia dni a príroda sa ticho ukladá 

k spánku. Majestát pokoja a ticha vlád-

ne tiež tu, na miestach, kde sa nachá-

dzame, aby sme si pripomenuli pamiat-

ku našich najdrahších.

Dnes spomíname na našich najbližších 

a najdrahších, našich otcov, matky, bra-

tov a sestry, ale niektorí aj na svoje dcéry 

a  synov, na spolupracovníkov a  priate-

ľov, spomíname si na pamiatku ľudí, kto-

rí nám boli blízki a dôverne známi, ktorí 

dožili svoj život a ktorí na našich cinto-

rínoch, v sadoch našich spomienok sply-

nuli s prírodou, ktorú mali tak radi.

Zastavujeme sa na miestach ohrani-

čených mramorom či trávnikom, stojí-

me pri vysokých, nízkych náhrobných 

kameňoch. Pri hroboch, kde sú ulože-

né pozostatky našich blízkych, s  úctou 

si spomenieme na všetko dobré, čo nám 

odkázali a zanechali. Opäť si uvedomu-

jeme, že všetci, či už zomreli starí ale-

bo mladí, prirodzenou smrťou alebo ne-

šťastnou náhodou, zanechali nám plody 

svojej práce, svojej lásky a svojich túžob, 

zanechali nám spomienky a  lásku na 

nich v našich srdciach.

Práve pred ich pamiatkou si uvedomu-

jeme, že svojim predkom, dávnym i cel-

kom nedávnym vďačíme za všetko, čo 

dnes máme. Naša výchova a  vzdela-

nosť, kultúra i technika, to všetko vznik-

lo z práce a snaženia minulých generácií. 

Veľké dielo sa rodí spoločnými rukami 

a každý z nás k tomu prispieva svojím 

umom a svojou prácou. Podľa diela vy-

tvoreného pre ľudstvo musíme hodno-

tiť človeka, skloniť sa pred jeho pamiat-

kou a  zachovať si ju v  našich srdciach. 

Naše spomienky preto nie sú smutné. Sú 

skôr ďakovné,a tiež inšpirujúce. Podne-

cujú nás živých, aby sme v duchu našich 

zomretých , ale i pre ich svetlú pamiatku 

ďalej pracovali na rozvoji ich dedičstva.

Našu pietnu spomienku nech sprevádza 

odhodlanie a  sľub, že budeme tvorivo 

zapaľovať plameň ľudskej cnosti a dob-

ra. Urobíme všetko, aby najkrajšie ľud-

ské priania boli naplnené skutočnosťou, 

aby bolo na svete viac radosti ako smút-

ku. Tak si najlepšie uctíme pamiatku 

tých,s ktorými sme sa tohto roku alebo 

v minulých rokoch rozlúčili.

Dnes spomíname i  na všetkých tých, 

ktorí v  pokoji odpočívajú na bansko-

štiavnických cintorínoch.

Pamiatka zosnulých je čas spomienok. 

Tak si zaspomínajme na všetkých tých, 

ktorí už nie sú medzi nami.

Venujme im tichú spomienku, pokoj, 

vďačnosť, pre vieru v nesmrteľnosť člo-

veka, ktorého sme milovali.“

Vrelou spomienkou na zosnulých, 

ktorí nás opustili v tomto roku a za-

pálením veľkého srdca z  kahancov 

sme si uctili ich pamiatku. Nech od-

počívajú v pokoji!

Michal Kríž

Pamiatka zosnulých

Pracovníci Komunitného 

centra Šobov zorganizovali 

na posledný októbrový deň 

halloweenske podujatie, 

ktorého sa zúčastnili deti 

z lokality Šobov aj so svojimi 

rodinami. 

Pre deti boli prichystané sladké od-

meny a  iné odmeny, ktoré poskyt-

lo aj Mesto Banská Štiavnica. Kaž-

dá maska bola ocenená. Deti sa 

z  podujatia veľmi tešili, pretože 

mohli prezentovať aj vlastnoručne 

vyrobené masky. Zamestnanci ko-

munitného centra pripravili s  deť-

mi aj krátky program, kde si deti 

v maskách zaspievali a zatancovali. 

Prítomní rodičia boli na svoje deti 

hrdí. Bolo pekné vidieť aj úprimnú 

radosť na tvárach detí. Tešíme sa na 

ďalšie podobné podujatie.

Iveta Kováčová,

Komunitné centrum Šobov

Halloween na Šobove

Zábava detí v KC na Šobove foto archív KC BČ ŠŠ

Slávnostné 
osvetlenie 
vypnuté
Slávnostné osvetlenie vybraných 

historických objektov v  centre 

mesta bude minimálne počas no-

vembra vypnuté. Samospráva tak 

reaguje na situáciu ohľadom cien 

energií. Pamiatky budú znovu na-

svietené vo sviatočnom období, 

po ktorom pôjde ich osvetlenie 

znovu do útlmu. Cieľom je ušet-

riť zdroje na úhradách za elektric-

kú energiu, keďže nárast cien spô-

sobuje prudký nárast výdavkov 

mestského rozpočtu na túto po-

ložku.

MsÚ

7.11

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Uskutočnila sa gremiálna pora-

da zástupcov mestských spoloč-

ností a vedúcich oddelení MsÚ.

Redakčná rada ŠN.

Účasť na záverečnej prezentácii 

projektu URBACT - Dobrovoľ-

nícke mestá+.

8.11.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Účasť na otvorení Mestských 

kúpeľov – plavárne.

 Pracovné rokovanie k  projektu: 

Aktualizácia Manažmentu plá-

nu lokality UNESCO „Historické 

mesto Banská Štiavnica a  tech-

nické pamiatky v jeho okolí“ – 1. 

etapa.

9.11.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Pracovné rokovanie s riaditeľmi 

stredných škôl v  Banskej Štiav-

nici.

Zasadnutie výboru pre otázky 

zamestnanosti ÚPSVaR v  Ban-

skej Štiavnici.

Kontrola realizovaných staveb-

ných akcií.

10.11.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Posledná rozlúčka s  občiankou 

nášho mesta p. Boženou Holko-

vou.

11.11.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Príprava ustanovujúceho mest-

ského zastupiteľstva.

Občiansky obrad – sobáš.

Viera Lauková
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Na jeho realizáciu 

prispelo sumou 10  000,- CHF aj 

naše partnerské mesto Hünenberg 

a zvyšnú časť vo výške cca 76 300 € 

fi nancuje Mesto Banská Štiavnica 

z vlastného rozpočtu.

Detské ihrisko bude vybudova-

né v  priestore pri multifunkčnom 

ihrisku ohraničenom ulicami L. 

Svobodu, Učiteľská, Energetikov 

a Bratská. Ihrisko bude mať plochu 

254,20 m2 a  jeho súčasťou bude 

aktívna zóna (obsahovať bude zá-

vesnú hojdačku 1 ks, hojdačku pre 

malé deti 1ks, informačný stojan 

s  prevádzkovými pokynmi), baby 

zóna (obsahovať bude škriatkov 

domček 1ks, zvukofón 2 ks), dyna-

mická zóna (obsahovať bude tram-

polínu na skákanie 1 ks, solitérnu 

hojdačku Kapor 2 ks, hojdačku na 

prevažovanie Rak 1 ks, hojdačku na 

prevažovanie Žabka 1 ks) a horole-

zecká stena. Plocha je prirodzeným 

ťažiskom parkového priestoru. Le-

zecká stena bude umiestnená pa-

ralelne s  prebiehajúcim peším ťa-

hom a svojou výškou bude blokovať 

priamy pohľad na objekt trafostani-

ce a vytvorí na ihrisku väčšiu mie-

ru súkromia. Detské ihrisko je na-

vrhnuté tak, aby deťom pomáhalo 

rozvíjať pohybové aj intelektuálne 

vlastnosti, a to od najmladších náv-

števníkov až po staršie deti.

Dňa 11.10.2022 bolo stavenisko 

odovzdané zhotoviteľovi, v  najbliž-

ších dňoch začnú prebiehať stavebné 

práce na výstavbe ihriska, preto Vás 

prosíme o  trpezlivosť. Výstavba má 

byť ukončená do konca roka 2022.

MsÚ

NOVINKY

�1.str.

Detské ihrisko na sídlisku Drieňová

S pokračujúcou jeseňou sa 

kultúrne podujatia presťaho-

vali pod strechu a do tepla, 

kde by sme radi pozvali aj 

čitateľov Štiavnických novín. 

Ponuka na nasledujúce týždne 

je totiž naozaj široká.

Už 17.11.2022 o  17.00 hod. sa 

v  Klube Rubigall na Námestí sv. 

Trojice predstaví Marek Slobodník. 

Možno ste zaregistrovali jeho dob-

rodružné cestovanie na Jawe a Pio-

nieri po rôznych kontinentoch, kto-

ré sa dostali aj na fi lmové plátna. 

Stretnutie s Marekom bude plné zá-

žitkov, fotografi í a  príbehov, ktoré 

priblížia publiku to, čo je skutočné 

adrenalínové dobrodružstvo.

19.11. v  rámci projektu U  meš-

ťana Rubigalla, ktorý z  verejných 

zdrojov podporil Fond na podpo-

ru umenia, privítame v Klube Ru-

bigall vynikajúcu zostavu nitrian-

skych hudobníkov doplnených 

o  Štefana Chrappu (alias Pištu 

Vandala). Do nášho mesta done-

sú unikátne hudobné spracovanie 

básní predstaviteľa katolíckej mo-

derny Janka Silana. Ich spracova-

nie obsahuje rôzne hudobné žánre 

a  je jedinečným prístupom k  po-

ézii, ktorá je duchovným dedič-

stvom našej krajiny.

28.11. nás čakajú salvy smiechu. 

Tie garantuje jedna z najúspešnej-

ších divadelných komédií Klimak-

térium... a  čo?, ktorú sa nám po-

darilo doniesť aj do nášho mesta. 

Predstavenie, ktoré osloví nielen 

dámy v  strednom veku je známe 

tým, že býva pravidelne vypreda-

né. Nenechajte si preto ujsť príle-

žitosť vidieť herecký koncert v po-

daní takých hviezd, ako sú Gizka 

Oňová, Zuzka Tlučková, Katka 

Brychtová a Jeanette Švoňavská.

3.12. myslíme na deti. Mikuláš do-

razí už v sobotu, aby si počas týžd-

ňa mohli najmenší užívať jeho prí-

chody opätovne v domácnostiach, 

školách či škôlkach. V tomto roku 

sme pre deti pripravili predstave-

nie Arturova kapela a  Mikuláš, 

ktoré do Banskej Štiavnice prine-

sie divadlo Actores. Po jeho skon-

čení bude nasledovať rozdávanie 

sladkostí (samozrejme, básnič-

ky a pesničky pre Mikuláša sú ví-

tané) a potom spoločný presun na 

Námestie sv. Trojice spojený s roz-

svietením vianočného stromčeka.

11.12. bude plynúť čas adven-

tu, a  to bude teda skvelou príle-

žitosťou na pozvanie výnimoč-

ných hostí. Tými budú fantastickí 

speváci z  Fragile, ktorým sa po-

čas Salamandrových dní podari-

lo naplniť banskoštiavnický amfi -

teáter do prasknutia s  projektom 

venovaným legendárnej skupine 

Queen. Tentoraz bude reperto-

ár iný – okrem tradičného výberu 

zo svetovej populárnej hudby nás 

budú čakať aj rôzne vianočné pies-

ne a koledy. 

Všetky informácie o  týchto 

i  iných podujatiach nájdete na 

www.banskastiavnica.sk/kultura. 

Tešíme sa na stretnutia s vami!

Rastislav Marko

November s kultúrou

pre peších pred bytovým 

domom 120 b.j., na ulici Križo-

vatka v Banskej Štiavnici.

Začíname s  rekonštrukciou exis-

tujúceho chodníka pre peších pred 

bytovým domom 120 b.j., na uli-

ci Križovatka v  celkovej dĺžke 86 

metrov. V  súčasnosti je predmet-

ný povrch chodníka vybudovaný 

z  liateho asfaltu, ktorý sa odstrá-

ni a vytrhajú sa staré obruby okolo 

chodníka. Na tomto istom základe 

sa vybuduje nový chodník zo zám-

kovej dlažby s  zhutneným štrko-

vým podkladom a podsypom. Osa-

dia sa nové záhonové obrubníky. 

Šírka chodníka bude rovnaká ako 

predchádzajúca t.j. 1,65 m. Výška 

chodníka bude približne na tej is-

tej úrovni ako pri pôvodnom chod-

níku a bude prispôsobená jednotli-

vým vchodom do bytového domu. 

Práce budú zahájené v  45/46. 

týždni a budú ukončené v 48.týžd-

ni tohto roku. Celková cena diela je 

vo výške 15 297,51€ a bude uhra-

dená z rozpočtu mesta. Úspešným 

uchádzačom v  procese verejného 

obstarávania sa stala spoločnosť 

Stavebný sociálny podnik s.r.o. – 

r.s.p.

Dovoľujeme si Vás touto cestou 

požiadať o  trpezlivosť a  dočasný 

diskomfort – je to však nevyhnut-

né, ak chceme, aby bola práca od-

vedená naozaj kvalite a  v  súlade 

s našimi (i Vašimi) očakávaniami.

MsÚ

Rekonštrukcia existujúceho chodníka

Už aj v Banskej 
Štiavnici

Bezplatná dlhová poradňa je zria-

dená v prvom rade za účelom po-

moci nadmerne zadlženým obča-

nom a plní úlohu prevencie vzniku 

nadmerného zadlženia obyvateľ-

stva. Cieľom BDP je pomôcť jed-

notlivcovi zbaviť sa dlhov, zmeniť 

jeho celkové postoje, správanie, 

úroveň jeho individuálnej fi nančnej 

gramotnosti, aby opakovaniu nad-

merného zadlženia aktívne pred-

chádzal. Hlavnou úlohou BDP je 

poskytovať integrované poraden-

stvo právnika – ekonóma - psycho-

lóga. Na integrácii týchto troch ob-

lastí a na vzájomnej priamej a úzkej 

kooperácii troch poradenských pro-

fesií je založená hlavná idea bez-

platného dlhového poradenstva. 

Poradcovia pomôžu pochopiť situ-

áciu, v  ktorej sa človek nachádza, 

vytvoria analýzu dlhov a nájdu naj-

lepšie riešenie ako splácať dlhy tak, 

aby opakovaniu nadmerného zadl-

ženia aktívne predchádzal.

Cieľové skupiny sú nezamest-

naní vyhýbajúci sa zamestnaniu 

kvôli exekúcii, zadlžení sociálne 

odkázaní, mladí dospelí po od-

chode z Centra pre deti a rodiny, 

ľudia z  prostredia generačne re-

produkovanej chudoby, zadlže-

ní dôchodcovia, ľudia bez domo-

va, v exekúcii, v psychickej kríze 

spôsobenej dlhmi, ľudia uvažujú-

ci o osobnom bankrote, nezvláda-

júci rodinné hospodárenie a v dl-

hovej pasci kvôli osobnej kríze.

Našimi klientmi sú ľudia, ktorí 

v  súčasnosti meškajú so splátka-

mi bankových úverov a  pôžičiek, 

so splátkami iných než bankových 

pôžičiek, dlžia zdravotnej alebo so-

ciálnej poisťovni neuhradené po-

istné, dlžia daňovej správe či obci 

na odvodoch a  daniach, vymáha 

od nich niekto náhradu škody, če-

lia exekúcii, ak im súd vydal platob-

ný rozkaz, či sa pripravuje dražba 

ich obydlia kvôli neuhradeným dl-

hom, ak sú im zrážané zrážky zo 

mzdy, vymáha od nich niekto dlh, 

ktorý je nepodložený zmluvou, ak 

čelia rozvodu a nebolo vysporiada-

né BSM, ak boli kvôli neuhradeniu 

dlhu uplatnené veriteľmi záložné 

práva, ak meškajú s platením za bý-

vanie, ak sú ručiteľmi za dlh nieko-

ho iného či majú nedoplatky na vý-

živnom. Kontakt:

email: bdp.bs@upsvr.gov.sk, 

tel.č.: 0905 909 151.

ÚPSVaR
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Celkové výsledky voľby primátora mesta

P
o

r.
č.

Meno, priezvisko, titul

Počet 

platných 

hlasov
%

1. Nadežda Babiaková, Mgr. 2092 56,12

2. Mikuláš Pál, Mgr. 1245 33,4

3. Štefan Mičura 391 10,49

Celkové výsledky voľby poslancov MsZ

1. Mikuláš Pál, Mgr. 1358 36,52

2. Peter Ernek, Mgr. 1324 35,6

3. Lukáš Pellegrini, Mgr. 1102 29,63

4. Pavel Bačík, RNDr. 1011 27,18

5. Dušan Lukačko, JUDr. 974 26,19

6. Ľubomír Barák 934 25,11

7. Miroslava Majerská 914 24,58

8. Helena Koťová 813 21,86

9. Štefan Mičura 811 21,81

10. Ján Krátky, Ing.,  Mgr. 804 21,62

11. Viera Göndöčová, Mgr. 799 21,48

12. Martin Macharik, Mgr. 787 21,16

Náhradníci

1. Matej Michalský, Ing. 767 20,62

2. Janetta Hudecová, Mgr. 762 20,49

3. Henrich Rückschloss 761 20,46

4. Ján Čamaj, Ing. 741 19,92

5. Jozef Bartko 701 18,85

6. Jaroslav Koleda 663 17,83

7. Slavomír Palovič, Ing. 605 16,27

8. Eva Petrášková, MUDr. 583 15,68

9. Milan Kabina, Mgr. 572 15,38

10. Radoslav Gregáň, Ing. 549 14,76

11. Adam Balážfy, Bc. 509 13,69

12. Gejza Volf, JUDr. 508 13,66

13. Ľudovít Kaník, Ing. 506 13,61

14. Miroslava Gregušová, Mgr. 504 13,55

15. Jozef Beňo 497 13,36

16. Ingrid Kosmeľová, Mgr. 469 12,61

17. Ľuboš Melicherčík 453 12,18

18. Roland Lacko 448 12,05

19. Ľubomír Sásik, Bc. 387 10,41

20. Ján Bartko 368 9,9

21. Marian Streško, MUDr. 360 9,68

22. Jozef  Karabelly, Ing. 359 9,65

23. Viktoria Mayer, Mgr. 345 9,28

24. Peter Zorvan, Ing. PhD., 343 9,22

25. Lukáš Mlynárik 332 8,93

26. Jaroslav Výboch, Mgr. 318 8,55

27. Anna Maďarová, Ing. 286 7,69

28. Miroslava Malatincová, Bc. 281 7,56

29. Martin Andrášik 257 6,91

30. Renáta Ivaničová 252 6,78

31. Róbert Melcer, Ing. 247 6,64

32. Juraj Blahút 218 5,86

33. Jozef Ferianc 215 5,78

34. Iveta Kováčová, Mgr. 199 5,35

35. Milan Maďar, Mgr., MSC 176 4,73

36. Jakub Palovič 160 4,3

37. Martin Bálik 105 2,82

počet platných hlasov v jednotlivých okrskoch pre voľbu primátora

okrsok č.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Spolu

1.
Nadežda Babiaková, 

Mgr.
206 171 247 241 178 225 201 263 149 211 2092

2. Štefan Mičura 42 31 41 27 31 35 47 27 23 87 391

3. Mikuláš Pál, Mgr. 154 107 150 107 83 122 144 130 85 163 1245

počet platných hlasov v jednotlivých okrskoch pre voľbu poslancov MsZ Spolu

1. Martin Andrášik 35 23 23 24 25 23 21 26 27 30 257

2. Pavel Bačík, RNDr., 81 78 113 115 94 108 109 137 63 113 1011

3. Adam Balážfy, Bc., 37 36 34 33 33 36 37 31 32 200 509

4. Martin Bálik, 4 9 8 15 11 10 9 8 12 19 105

5. Ľubomír Barák 71 75 101 129 73 117 124 117 47 80 934

6. Ján Bartko 26 27 60 61 27 43 31 32 30 31 368

7. Jozef Bartko 66 44 94 87 65 64 75 65 45 96 701

8. Jozef Beňo 101 41 64 35 38 40 52 53 23 50 497

9. Juraj Blahút 21 18 29 17 13 17 41 23 22 17 218

10. Ján Čamaj, Ing 62 86 86 118 65 73 77 68 34 72 741

11. Peter Ernek, Mgr. 127 132 180 163 99 159 108 139 67 150 1324

12. Jozef Ferianc 9 17 90 11 14 11 18 20 5 20 215

13. Viera Göndöčová, Mgr. 136 83 92 72 50 70 88 70 28 110 799

14. Radoslav Gregáň, Ing. 79 36 44 35 36 86 76 98 22 37 549

15. 
Miroslava Gregušová,

Mgr.
27 41 46 64 43 56 27 46 118 36 504

16. Janetta Hudecová, Mgr. 117 62 72 49 45 60 67 45 30 215 762

17. Renáta Ivaničová 15 25 22 35 30 40 9 36 12 28 252

18. Milan Kabina, Mgr. 46 61 46 50 64 63 69 57 39 77 572

19. Ľudovít Kaník, Ing. 62 46 40 52 47 58 62 45 28 66 506

20. Jozef Karabelly, Ing. 44 35 48 38 31 41 23 42 24 33 359

21. Jaroslav Koleda 131 83 87 43 36 40 63 61 43 76 663

22. Ingrid Kosmeľová, Mgr. 97 47 66 38 35 36 39 54 19 38 469

23. Helena Koťová 133 83 7 76 70 102 110 93 44 95 813

24. Iveta Kováčová, Mgr. 21 6 41 10 15 12 20 19 29 26 199

25. Ján Krátky, Ing., Mgr. 91 60 126 73 54 99 66 79 56 100 804

26. Roland Lacko 45 51 83 45 40 59 35 36 20 34 448

27. Dušan Lukačko, JUDr. 106 68 112 101 73 113 95 119 58 129 974

28. 
Milan Maďar, Mgr., 

MSC
16 6 22 17 6 19 30 24 18 18 176

29. Anna Maďarová, Ing. 23 21 14 35 18 42 31 40 18 44 286

30. Martin Macharik, Mgr. 129 87 79 73 61 72 77 58 40 111 787

31. Viktória Majer, Mgr. 16 27 45 37 33 61 34 60 12 20 345

32. Miroslava Majerská 131 76 129 101 68 83 86 103 53 84 914

33. 
Miroslava Malatincová, 

Bc.
18 17 39 39 21 40 20 38 23 26 281

34. Róbert Melcer, Ing. 29 22 24 23 19 24 36 31 14 25 247

35. Ľuboš Melicherčík 22 40 42 56 34 71 62 54 30 42 453

36. Štefan Mičura 89 76 78 71 75 71 77 81 55 138 811

37. Matej Michalský, Ing. 108 69 86 72 50 83 98 78 32 91 767

38. Lukáš Mlynárik 23 45 34 45 32 41 26 41 23 22 332

39. Mikuláš Pál, Mgr 177 111 194 128 106 130 144 119 80 169 1358

40. Jakub Palovič 13 11 11 15 15 16 21 24 10 24 160

41. Slavomír Palovič, Ing. 53 48 53 66 43 44 57 40 35 166 605

42. Lukáš Pellegrini, Mgr. 86 71 155 97 95 125 106 155 77 135 1102

43. Eva Petrášková, MUDr 48 53 67 81 49 65 50 97 32 41 583

44. Henrich Rückschloss 129 77 87 81 62 62 66 68 38 91 761

45. Ľubomír Sásik, Bc. 43 47 25 33 43 35 56 33 23 49 387

46. Marian Streško, MUDr. 37 39 32 49 36 41 26 42 21 37 360

47. Gejza Volf, JUDr 41 49 65 66 40 52 50 64 33 48 508

48. Jaroslav Výboch, Mgr. 39 40 28 32 10 46 39 53 8 23 318

49. Peter Zorvan, Ing., PhD. 31 28 73 37 19 42 31 43 17 22 343

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.

Prinášame Vám celkové výsledky na post primátora mesta a poslancov MsZ, ako aj výsledky volieb a počet hlasov pre voľbu primátora mesta 

a poslancov MsZ v jednotlivých okrskoch mesta Banská Štiavnica:

Výsledky komunálnych volieb 
v jednotlivých okrskoch mesta Banská Štiavnica
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kam v BŠ 
a okolí ?

Obec Beluj: Belujský potok – Ši-

roká lúka – Hrnčiarstvo – A. Kmeť 

– Kostol sv. Vavrinca - Tradície

Krásna dedinka - Beluj, leží na 

okraji okresu, necelých 20 minút 

cesty autom od B. Štiavnice. Sú-

časťou obce je majer nazývaný Ši-

roká lúka, nachádzajúci sa asi 3 

km od obce smerom od Prenčova, 

priamo pod vrchom Sitno. Pozdĺž 

obce preteká Belujský potok a na-

chádzajú sa tu aj malebne zvlnené 

vŕšky, ktoré nie sú náročné na tu-

ristiku, no odmenia vás krásnymi 

krajinnými výhľadmi.

Obec je síce maličká, avšak býva 

v  nej veľa šikovných remeselní-

kov, ktorí sa venujú pečeniu, pl-

steniu z  vlny, včelárstvu, šitiu, či 

preslávenému belujskému hrn-

čiarstvu. Výrobky tunajších hrn-

čiarov boli aj v minulosti žiadané 

a vyznačovali sa veľmi kvalitným 

črepom. V súčasnosti tu obyvate-

lia z 200 ročnej fary dokonca vy-

tvorili nádherné múzeum beluj-

ského hrnčiarstva. Hrnčiarstvo sa 

odzrkadlilo aj v  názve obce, kto-

rý odvodzoval A. Kmeť od slovan-

ského výrazu pre označenie „biela“ 

a  to zrejme podľa výskytu bielej 

hliny v  chotári Beluja. A. Kmeť 

však v  obci vykonával hlavne ar-

cheologické výskumy a  nálezy, 

ktoré v blízkosti polohy dnešného 

Beluja dokázali stopy osídlenia už 

v praveku.

Ku kultúrnym dominantám obce 

patrí Kostol sv. Vavrinca, ktorý je 

zaradený medzi Národné kultúr-

ne pamiatky. Z kultúrneho pohľa-

du sa veľmi obľúbeným stalo aj 

podujatie Podsitnianske dni hoj-

nosti - folklórny festival, ktorý sa 

koná už od roku 2001 a zameriava 

sa na reprezentáciu tradičnej kul-

túry obcí mikroregiónu.

Viac informácií (spolu s  fotogra-

fi ami) sa o výletoch do okolia Ban-

skej Štiavnice dozviete na stránke: 

www.supervulkanstiavnica.sk

Tím OOCR Región Štiavnica

Dňa 25. 10. 2022 Mesto 

Banská Štiavnica usporiadalo 

k mesiacu úcty k starším 

podujatie, aby si uctilo 

všetkých tých, ktorí pre naše 

mesto svojou statočnou 

prácou a prínosom prispeli 

k jeho rozvoju. Podujatie 

uvádzala Jarmila Simonide-

sová. 

O  kultúrno-spoločenský program 

a o dobrú náladu pre všetkých se-

niorov z  nášho mesta sa posta-

rali básňou Mgr. Mária Petrová, 

s hudobným program potešili žia-

ci ZUŠ pod vedením p. riaditeľky 

Mgr. Ireny Chovanovej, spevom 

na klavíri doprevádzala PaeDr. 

Petra Weisová, na husliach Mgr. 

Juraj Janiczek, DiS. art., taneč-

ná skupina Aplause z CVČ pod ve-

dením Janky Machilovej všetkým 

rozprúdila krv v žilách, detský sú-

bor „Permoník“ z MŠ na ul. 1. mája 

deduškom a  babičkám pripravi-

li pod vedením p. riaditeľky Mgr. 

Alexandry Bókovej pestré hudob-

no-tanečné pásmo s  baníckou te-

matikou a na záver do tanca hrali 

a  spievali RDS (Radjansky, Deb-

nár, Šemoda). Pani primátorka 

Mgr. Nadežda Babiaková vystúpila 

so svo jím prejavom, ktorý chytil za 

srdcia, potešil a dojal prítomných:

„Vážení páni, milé dámy, drahí spolu-

občania!

Človek je krásny nielen vtedy, keď má 

pružný krok.

Človek je krásny podľa múdrosti, čo 

zračí sa mu v oku, podľa vrások a bie-

lych vlasov, podľa slov, keď ponára sa 

v hovore s deťmi do rokov, keď aj on 

bol mladý.

Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia 

majú radi.

Dovoľte mi, aby som Vás čo najsrdeč-

nejšie privítala na dnešnej slávnosti 

pri príležitosti „Mesiaca októbra, me-

siaca úcty k starším“.

Keď sa pominú letné dni a  znena-

zdania prichádza chladnejší október, 

len tíško hľadíme okolo seba, čo sa to 

v prírode deje. Tá začne hýriť najkraj-

šími farbami. Pomaly sa začne vytrá-

cať zelená a  nahrádza ju obyčajne 

šedá. Príroda očakáva zimu. Tak ne-

jako sa i  človeku míňa rôčik za rôč-

kom, až nastáva jeseň života. Je to 

čas na spomínanie a  spomienky sú 

pestré ako tá príroda na jeseň. V spo-

mienkach sa nájdu najkrajšie preži-

té roky, ktoré ste prežili v  úradoch, 

závodoch na povrchu či  v  podzemí, 

kedy ste vytvárali nesmierne hodno-

ty, tvorili ste, žili ste svojou obetavou 

a  poctivou prácou a  zaslúžili ste sa 

o krajšiu Banskú Štiavnicu. Vaše pro-

duktívne roky boli poznačené nielen 

prácou, ale i spoločenskými a kultúr-

nymi podujatiami, na ktorých ste sa 

podieľali, ktorým ste venovali nespo-

četné množstvo voľných chvíľ.

Tešili ste sa spolu s  nami drobným 

i  veľkým úspechom, prežívali sme 

spoločne radosti i každodenné staros-

ti. Vychovali ste deti a dnes sa tešíte 

vnúčatám a  pravnúčatám. Som veľ-

mi rada, že v našom meste žijú ľudia, 

ktorí svojou prácou, zodpovednos-

ťou sa nezľakli problémov a  ťažkos-

tí, že ste čestne pracovali a  dnes sa 

môžeme tešiť spoločným výsledkom. 

Roky nikomu z nás neostanú stáť, čas 

sa nedá zastaviť, čo ste nestačili do-

končiť, vykonajú Vaše deti a  vnúča-

tá, ktorým ste vštepovali a vštepujete 

lásku k nášmu mestu a jeho čarokrás-

nemu okoliu. Som preto veľmi rada, 

že aspoň raz do roka môžem využiť 

túto slávnosť na stretnutie s  Vami 

a poďakovať sa Vám za roky strávené 

v našom meste, za všetku prácu, kto-

rú ste odviedli pre naše mesto, za sta-

točný prístup k životu, za zodpoved-

nosť, ktorá je vo Vás.

Ďakujem Vám za prácu, ktorou ste 

prispeli k  spoločenskému pokroku, 

za podiel na záchrane a rozvoj nášho 

historického mesta.

Ak by to bolo v mojej moci, tento me-

siac by som pomenovala mesiacom ži-

votnej múdrosti, lebo tá sa získava 

len rokmi tvrdej práce a skúsenosťa-

mi.

Drahí spoluobčania,

želám Vám veľa zdravia, radosti 

a  životného optimizmu. Roky, kto-

ré máte pred sebou prežite obklope-

ní láskou, úctou a  pozornosťou svo-

jich najbližších. Buďte ešte dlhé roky 

medzi nami šťastní. V pokoji užívajte 

život v  kruhu svojich blízkych. Nech 

sú dni vášho veku preteplené vďač-

nosťou nás všetkých. Nech je vaša je-

seň plná plodov, krásna, pokojná a sl-

nečná. Nech ste obklopení úprimnými 

a  statočnými ľuďmi v  spokojnosti 

a v šťastí“.

Pre vyše 1800 pozvaných senio-

rov bola pripravená malá sladká 

pozornosť a  treba vyzdvihnúť, že 

samospráva mesta ani tento veľmi 

náročný a zložitý rok nezabudla na 

našich seniorov. Za všetkých se-

niorov patrí povedať jedno veľké 

Ďakujeme!

Michal Kríž

Október mesiac úcty k starším

Detičky „Permoníci“ z MŠ 1.mája pre seniorov pripravili pestrý program v KC  foto Michal Kríž

Infocentrum 
mesta
Banská Štiavnica. Otvorené:

po-ne: 9.00 – 17.00

Kontakt: 045/6949653, 

ic@banskastiavnica.sk

IC BŠ
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Druhý jesenný mesiac prišiel 

medzi nás ruka v ruke s akti-

vitami, ktoré rozšírili obzory 

našich žiakov v oblasti praktic-

kých zručností a uniesli nás 

všetkých na chvíľu za mágiou, 

kultúrou a dejinami.

V dňoch 19. - 21. októbra 2022 sme 

pre zanietencov kávy pripravili Baris-

tický kurz, ktorý sa konal pod záštitou 

Školy baristu. Záujemcov z 1. - 3. roč-

níka vtiahla do diania nielen história 

kávy, ale aj zber, spracovanie a samot-

né praženie kávových zŕn. Žiaci získa-

li prehľad o druhoch kávovníkov, ex-

trakcii či správnom názvosloví v tejto 

voňavej oblasti. Strhujúca pre žiakov 

však bola najmä praktická časť kur-

zu, kde sa okrem prípravy espressa, 

cappucina a speňovania mlieka, oboz-

námili aj so základnými kávovými ná-

pojmi a technikou Latte art. Úspešné 

ukončenie kurzu prinieslo tak všet-

kým účastníkom nezabudnuteľné 

dojmy z oblasti prípravy tohto lahod-

ného moku a mohli tak prípravu kávy 

posunúť na vyššiu úroveň.

V  spolupráci s  Regionálnym cen-

trom kariéry Banská Štiavnica, kto-

rému sa chceme srdečne poďakovať, 

sme sa 25. októbra 2022 mali mož-

nosť zúčastniť prehliadky vysokých 

škôl. Regionálna výstava pomaturit-

ného vzdelávania je určená žiakom 

končiacich ročníkov stredných škôl, 

ktorí uvažujú nad ďalším štúdiom na 

vysokej škole. Naši nádejní maturan-

ti získali tak prehľad o vysokých ško-

lách s pôsobnosťou na našom území 

i v susednej Českej republike a získa-

li potrebné informácie k výberu vyso-

kej školy.

26. október sa niesol v duchu mágie 

a  čarov pod taktovkou študentskej 

rady, ktorá si pre všetkých pripravila 

halloweenske popoludnie. V  banke-

tovej miestnosti pripravili jej členovia 

množstvo aktivít od kvízu, vyrezáva-

nia tekvíc až po strašidelný stoličko-

vý tanec. O čary a strašidlá nebola nú-

dza, každý jednotlivec prispel svojím 

zjavom k  dotvoreniu tematickej at-

mosféry. Zabávali sme sa spolu s bys-

trohlavmi, slizolínmi, bifľomormi, 

chrabromilmi a dokonca aj s Katedrou 

čarov a mágie z radov pedagógov. Štu-

dentská rada na čele s jej predsedky-

ňou Emmkou Kabátovou sa postara-

la aj o strašidelné občerstvenie, kulisy 

a celkový kúzelný nádych akcie.

Hoteláci odborne rastú aj na exkur-

zii. 27. októbra 2022 sme sa vybra-

li na odbornú exkurziu, ktorú sme 

začali vo Vinárskych závodoch v To-

poľčiankach. F&B manažér Emil 

Siklienka nás sprevádzal a  odborne 

nám vysvetlil celý proces výroby vína 

(zber, spracovanie, uskladnenie). Sa-

mozrejme, nemohla chýbať degustá-

cia troch vzoriek: Topoľčianky Cha-

teau Devín, biele víno, Cabernet 

Sauvignon Rosé a  Chateau Topoľ-

čianky Pinot noir, červené víno. Vína 

zo Chateau Topoľčianky patria medzi 

stovku najlepších slovenských vín. 

V  roku 2022 sa im podarilo uspieť 

až s desiatimi vínami vo Viedni. Vy-

vrcholením odbornej exkurzie bolo 

otvorenie sektu šabľou, tzv. sabrá-

žou, ktorú si mal možnosť vyskúšať 

Noel Nagy, žiak tretieho ročníka.

Naše kroky ďalej smerovali na Devín, 

výnimočné miesto s  výnimočnou 

históriou, umiestnené na sútoku riek 

Dunaja a Moravy. Vďaka zaujímavé-

mu výkladu našej sprievodkyne sme 

mali možnosť spoznať históriu hra-

du a ponoriť sa do čias, keď tu sídlili 

Kelti, Rimania, alebo do obdobia Veľ-

kej Moravy či legendárneho výstupu 

našich štúrovcov. Devínske bralo, na 

ktorom sa vypína stredoveký hrad, 

nám ponúkol fantastické výhľady na 

jesenne zafarbený horský masív Ma-

lých Karpát i najvyšší vrch Devínsku 

Kobylu.

Z Devína sme sa vybrali za kultúrou 

do SND. Študenti sa odeli do večer-

ných rób a plnými dúškami vnímali 

divadelné predstavenie Vojna a mier, 

jedno z  najväčších a  najslávnejších 

diel svetovej literatúry. Takmer 1200 

stranovú epopeju bravúrne zinsce-

noval režisér Marián Amsler pomo-

cou technológie live cinema. Kamera 

suplovala zábery z vojny a umocňo-

vala silu a uveriteľnosť príbehu. Vďa-

ka rozprávačovi sme lepšie pochopili 

príbeh dejín o striedaní vojny a mie-

ru a zorientovali sa v Tolstého sple-

ti postáv. Čo iné sú naše privátne ži-

voty, ak nie hľadanie šťastia v láske, 

ktoré má toľko romantických a dra-

matických peripetií? Na herecké vý-

kony Jána Koleníka, Milana On-

dríka, Richarda Stankeho, Petry 

Vajdovej či Dušana Jamricha bude-

me ešte dlho spomínať.

SHA

Október na Súkromnej hotelovej 
akadémii v znamení poznania a kultúry

Ocenení žiaci v oblasti praktických zručností  foto archív SHA

Hoteláci išli za kultúrou do SND  foto archív SHA

Výstava 
a poďakovanie

Ako každý rok, tak aj tento sa kona-

la výstava ovocia a  zeleniny, ktorú 

organizovala ZO SZZ Banská Štiav-

nica-Štefultov. Výstava prebieha-

la v dňoch 22.-23.10.2022 v dome 

záhradkárov na Štefultove, kde vy-

stavovali naši záhradkári svoje nád-

herné výpestky. Ohromne nás teší, 

že sa zapojilo veľké množstvo zá-

hradkárov, a  tak sme mohli vidieť 

obrovské množstvo vzoriek na vý-

stave. Počas výstavy sa konala aj od-

borná inštruktáž rezu ovocných dre-

vín, ktorú vykonal Juraj Majerský 

v záhrade u p. Balážfyho, kde sme 

mali možnosť si pochutnať aj na vý-

bornom guláši. V nedeľu sa tradične 

konalo vyhodnotenie výstavy a odo-

vzdanie krásnych cien výhercom. 

Ďakujeme za obrovskú účasť po-

čas výstavy všetkým záhradkárom, 

priaznivcom, návštevníkom a  pra-

jeme veľa pekných pestovateľských 

úspechov aj v budúcom roku. Záro-

veň sa chceme srdečne poďakovať 

všetkým sponzorom, bez ktorých 

by sa výstava nemohla uskutočniť: 

IMO Elektro, New Step In-Veroni-

ka Mojžišová, Reštaurácia u Gazdu, 

Mgr. M. Pál, P. Sabala, J. Psot-

ný, Pohrebníctvo Cháron-Šaková, 

M. Celder, Bc. A. Balážfy, p. Var-

gic, Autoservis JA-PO, M. Sedliak, 

Durpal-Ďurica, Penzión na Trojici, 

Reštaurácia u Böhma, Prospect, Sní-

ček, Garden centrum Hájik, Reštau-

rácia Black-M, Reštaurácia Berg, 

Goldven, Farby laky-Blahút, Pivá-

reň Barbora, Papiernictvo-BS, Š. Mi-

čura, Reštaurácia Ametyst, Magic 

computers, Diana Viking Stihl, Wi-

ner, rod. Machavová, Ing. P. Cho-

van, Vínko na rohu, Ing. Ľ. Kaník, 

Janči-hodinový manžel, Fashion 

optik, Kvetinárstvo M, Comex, p. 

Ladziansky-obchodík s  umením, 

Antikvariatik.sk, Tanad sport, Du-

žina-záhradné a  remeselné potre-

by, Perla, BOMS, Minerály Flo-

rens, Foto Cengel, MUDr. I. Vojtáš, 

B-spol, p. Adamcová, Kníhkupec-

tvo Drbohlavová, Ravafol, p. Hok, 

Husqvarna, Celderová-OPTIK, Skle-

nárstvo, Mudrák-nábytok, H-sevice, 

Svetro spol., RS-Autodiely, Autoško-

la Bosák, Alena Holá, Starožitnosti 

Juhás, J. Beňo, Allcom, P. Havalda, 

Kopčan, Drexler-Mebr, Reštaurá-

cia Gallery-Barák, Chovateľské po-

treby Stelmart.sk, J. Krátky STK, 

J. Blaškovič. Veľké ďakujem patrí 

aj všetkým nemenovaným sponzo-

rom.

Michaela Mojžišová
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oznamy, 
spomienky

Rudné bane, štátny podnik, so sídlom: Kammerhofská 25, 969 50 Banská Štiavnica, IČO 00007838 (ďalej len „Vyhlasovateľ“) 
týmto vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž o najvyššiu cenovú ponuku v internetovej elektronickej aukcii na predaj neupotrebiteľného 

majetku (ďalej len „Súťaž“) vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe Vyhlasovateľa pozostávajúceho z nehnuteľností: 
Nehnuteľnosti zapísané v evidencii nehnuteľností na liste vlastníctva č. 3323, okres Banská  Štiavnica, obec Banská Štiavnica, 

katastrálne územie Banská Štiavnica, a to:
1. Pozemok registra C parc. č. 6206/5 o výmere 436 m2, druh pozemku ovocný sad. 
2. Pozemok registra C parc. č. 6206/6 o výmere 248 m2, druh pozemku ovocný sad.
3. Pozemok registra C parc. č. 6206/8 o výmere 2 m2, druh pozemku ovocný sad.

4. Pozemok registra C parc. č. 6208/2 o výmere 3454 m2, druh pozemku ostatná plocha.
5. Pozemok registra C parc. č. 6208/5 o výmere 728 m2, druh pozemku ostatná plocha.
6. Pozemok registra C parc. č. 6208/6 o výmere 410 m2, druh pozemku ostatná plocha.
7. Pozemok registra C parc. č. 6209/3 o výmere 2348 m2, druh pozemku ostatná plocha.

8. Pozemok registra C parc. č. 6274/1 o výmere 779 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie.
9. Pozemok registra C parc. č. 6274/4 o výmere 98 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie.

10. Pozemok registra C parc. č. 7574/10 o výmere 2085 m2, druh pozemku trvalý trávny porast.
Spolu prestavuje minimálna výška podania sumu vo výške 181 000€ bez DPH, vzhľadom k tomu, že sa majetok predáva v celku, 

a nie je možné navrhnúť kúpu časti ponúkaných nehnuteľností. 
Nehnuteľnosť zapísaná v evidencii nehnuteľností na liste vlastníctva č. 64, okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, 

katastrálne územie Banská Štiavnica, a to:
1. Pozemok registra C parc. č. 7541 o výmere 1249 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie. Minimálna výška podania je 

10 104,41€ bez DPH. 
Nehnuteľnosti zapísané v evidencii nehnuteľností na liste vlastníctva č. 64, okres Banská  Štiavnica, obec Banská Štiavnica, 

katastrálne územie Banská Štiavnica, a to:
1. Pozemok registra C parc. č. 1776/3 o výmere 776 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie. 

2. Stavba so súp. č. 1350 na parc. registra C č. 1776/3 v katastrálnom území Banská Štiavnica.
Spolu prestavuje minimálna výška podania sumu vo výške 61 900€, vzhľadom k tomu, že sa majetok predáva v celku, a nie je 
možné navrhnúť kúpu časti ponúkaných nehnuteľností. Drahé kovy vo forme laboratórnych pomôcok (platina, striebro, zlato, 

paládium). Informácie o množstve, váhe a rýdzosti sú uvedené v súťažných podmienkach.
Minimálna výška podania je 7437,79€ bez DPH.

Podmienky Súťaže, poučenie o postupe pri predkladaní návrhov a informácie o predávanom majetku sú zverejnené na internetovej 
stránke štátneho podniku Rudné bane www.rudnebane.sk. Zároveň si ich môže záujemca, prevziať v priestoroch riaditeľstva Rudné 

bane, š.p., Nám. Sv. Trojice 1, 3. posch., Banská Štiavnica v termíne od 9.11.2022 do 15.11.2022 v čase 8.30-15.30 
Kontaktné údaje vyhlasovateľa: +421 907 585 778, magda@rudnebane.sk 

Vyhlásená Súťaž nepredstavuje zo strany štátneho podniku Rudné bane verejný návrh na uzavretie zmluvy v zmysle ustanovenia 
§276 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (ďalej len „Obchodný zákonník“). Rudné bane, štátny podnik si vyhradzujú právo kedykoľvek 

ukončiť túto verejnú súťaž v plnom rozsahu. Rudné bane, š.p. neuhrádzajú žiadne náklady vzniknuté na strane záujemcu v súvislosti 
s predložením ponuky a uzatvorením kúpnej zmluvy.

INZERCIA

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

Poďakovanie
Ďakujem Danke Chovancovej. Po-

mohla mi pomocou terapie rá-

zovej vlny zbaviť sa dlhodobých 

bolestí bedrového kĺbu. Všet-

kým odporúčam služby centra 

stopbolesti.sk.

František Beňo

Záujemcovia z celej Európy 

sa stretli v Banskej Štiavnici, 

aby sa naučili riešiť konfl ikty 

prostredníctvom divadla. 

Od 16. do 26. októbra tu prebie-

hal medzinárodný projekt s názvom 

Deep It, zameraný na využívanie 

a  analýzu dramatických metód pri 

práci s mládežou na témy mierotvor-

ných aktivít, ochrany ľudských práv 

a  analýzy konfl iktov. Projekt zorga-

nizovalo profesionálne stredosloven-

ské divadlo Th alia Teatro a podporil 

ho európsky program Erasmus+.

Mobility Deep It sa zúčastni-

li záujemcovia o  inovatívne prí-

stupy a moderné metódy vzdeláva-

nia a  pracovníci s  mládežou. 

Projekt ponúkol prevažne 

mladým účastníkom širo-

ké spektrum individuálnych 

a  spoločných aktivít s  použi-

tím pantomímy, neverbálne-

ho divadla a iných kreatívnych 

metód. Jedinečná príroda 

Banskej Štiavnice umožnila aj 

spoločné aktivity na čerstvom 

vzduchu.

Projekt Deep It obohatil účast-

níkov o  užitočné zručnosti a  neza-

budnuteľné skúsenosti, podporil 

vzájomnú toleranciu a dostal do po-

predia interkultúrne vzdelávanie. 

Účastníci sa naučili aplikovať netra-

dičné metódy v  každodennej praxi 

pri práci s ľuďmi a budú šíriť výsled-

ky projektu vo svojich krajinách.

Mgr. Monika Necpálová, Grigory 

Maslov,

Foto: Archiv Th alia Teatro

Thalia Teatro

Erasmus+ v Banskej Štiavnici: 
divadlo ako kľúč k riešeniu konfl iktov

V týchto jesenných dňoch 

sme si všetci pripomínali 

tých, ktorí už nie sú medzi 

nami. 

Preto aj kroky našich ôsmakov zo 

Základnej školy Jozefa Horáka sme-

rovali na cintorín Frauenberg, aby 

si tichou spomienkou uctili osob-

nosť spisovateľa a učiteľa, po ktorej 

je pomenovaná naša škola – Jozefa 

Horáka. Zapálením sviečky a kvet-

mi žiaci vyjadrili úctu, zaspomínali 

na Povesti spod Sitna či formulova-

li odkazy, ktoré by v súčasnosti radi 

Jozefovi Horákovi odkázali.

Lucia Benčajová, 

ZŠ J. Horáka

Nezabúdame...
Oznámenie
o prerušení distribúcie elektriny

Oznamujeme Vám, že bude pre-

rušená distribúcia elektriny z dô-

vodu odstraňovania porúch na 

zariadeniach distribučnej sústavy 

prevádzkovateľa distribučnej sú-

stavy spoločnosti Stredosloven-

ská distribučná, a. s. Bez el. ener-

gie budú v  B. Štiavnici: 29. 11. 

v čase od 8.00 – 16.30 na ul.: Dol-

ná, Katova, Malé trhovisko, Na 

Zigmund šachtu, Remeselnícka, 

Robotnícka, Spojná, Tabaková.

Ďakujeme za porozumenie!

Július Bodor,riaditeľ sekcie 

Dispečingy SSD, a.s.

Sauna 2022 
Cenník: 

wellness jednorazový vstup

Dospelá osoba - wellness 

1 hodina 8,00 €/hod.

Dieťa, žiak 3 - 15 rokov - wellness

1 hodina  3,00 €/hod.

Študent od 16 rokov - wellness

1 hodina ( ISIC )  5,00 €/hod.

Senior, ZŤP - wellness 

1 hodina 5,00 €/hod.

Plavecký klub - člen PKBS - well-

ness 1 hodina  2,00 €/hod.

Hromadný vstup (vlastný dozor) 

MŠ, ZŠ, SŠ - wellness 

1 hodina  2,50 €/hod. 

Vírivá vaňa 

1 hodina 4,00 €/hod.

Pavel Bačík,

konateľ BS, s.r.o., BŠ
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Nová výstava 

v Banskej Štiavnici.

Nová výstava, ktorú pripravilo Slo-

venské banské múzeum v spoluprá-

ci so Slovenským národným mú-

zeom – Múzeom Andreja Kmeťa, 

ukazuje variabilitu a  krásu jedné-

ho z najhojnejších minerálov - kre-

meňa.

Kremeň je chemicky SiO
2
, možno 

ho zaradiť do triedy kysličníky a hy-

droxidy. Na základe jeho štruktúry 

tvorenej tetraedrami SiO
4
, patrí aj 

medzi silikáty (kremičitany). Poly-

morfnými modifi káciami kysličníka 

kremičitého sú minerály tridymit 

a cristobalit. Vzácne kremenné sklo 

(amorfná forma vzniknutá rýchlym 

utuhnutím) sa nazýva lechatelierit. 

Kremeň kryštalizuje v  sústave tri-

gonálnej a vytvára najmä spojky tri-

gonálnych priziem a romboedrov.

Pri kremeni rozlišujeme jeho hru-

bokryštalické a  kryptokryštalické 

odrody. Hrubokryštalické farebné 

odrody sú mliečny kremeň, krištáľ 

(priehľadná bezfarebná odroda), 

ruženín (ružová odroda s prímesou 

Mn), záhneda (hnedá odroda), mo-

rión (čierna odroda) prazém (zelená 

odroda), ametyst (fi alová odroda, 

pigment Fe a radioaktívne ožiarenie 

sú príčinou tejto farby), citrín (pra-

vý citrín je pigmentovaný Al).

Kryptokryštalické odrody kreme-

ňa sú chalcedón, jaspis, achát, avan-

turín, ktoré sa hojne používajú ako 

šperkové a ozdobné kamene.

Príbuzným nerastom kremeňa je 

opál. Jedná sa o kysličník kremiči-

tý s  premenlivým obsahom vody. 

Opály konzervujúce kusy dreva sa 

nazývajú opál drevný. Vzácne, šper-

kársky cenené, sú drahé opály, kto-

ré sa vyznačujú menlivou farbou 

dúhy.

Kremeň patrí medzi najrozšíre-

nejšie minerálne druhy v  zemskej 

kôre a je významným horninotvor-

ným minerálom. Podieľa sa na zlo-

žení vyvrelých hornín, ako sú napr. 

granit, granodiorit, ryolit. Pre-

važne kremeňom sú tvorené sedi-

mentárne horniny, ako sú piesko-

vec, kremenec, limnokvarcit. Pri 

hydrotermálnej aktivite vznika-

li z  pôvodných vulkanických hor-

nín sekundárne kvarcity, z horúcich 

gejzírov gejzirity. Medzi horniny 

metamorfného pôvodu s prevahou 

kremeňa patrí lydit. V  jazernom 

prostredí sa formovala hornina dia-

tomit tvorená opálovými schránka-

mi rias Diatomaceae.

Minerál kremeň (a  jeho odrody) 

tvorí mimoriadne veľké kryštály na 

pegmatitových žilách (hrubozrnné 

žily v  granitoidných horninách). 

Kryštály kremeňa (ametystu, zá-

hnedy) tvoria výplne dutín po bub-

linách plynov vo vyvrelých horni-

nách. Nádherné ukážky kremeňa 

(najmä záhnedy a  krištáľu) pochá-

dzajú zo žíl alpského typu. Na rud-

ných žilách tvorí zväčša hlavnú 

masu ich výplne. V  dutinách rud-

ných žíl sa vytvárali nádherné drú-

zy kremeňa. Z rudných žíl Banskej 

Štiavnice pochádzajú aj nádher-

né historické nálezy drúz tmavo-

fi alového ametystu. Ďalšou for-

mou kremeňa typickou pre Banskú 

Štiavnicu sú ukážky holubníkové-

ho (žezlového) kremeňa. Tento mi-

moriadne pôsobivý typ kremeňa 

možno považovať za symbol štiav-

nických minerálov (je zobrazený aj 

v logu CHKO Štiavnické vrchy).

Výstava pozostáva z bannerov s fo-

tografi ami rôznych odrôd kremeňa, 

ktoré boli zapožičané zo Slovenské-

ho národného múzea – Múzea An-

dreja Kmeťa. Autorom bannerov 

(výberu fotografi í) je pracovník spo-

menutého múzea, pán Andrej Ben-

dík. Autorom fotografi í je vynika-

júci fotograf minerálov, pán Albert 

Russ z  Bratislavy. Na fotografi ách 

sú zachytené ukážky nádherných 

vzoriek kremeňa zo slovenských aj 

zahraničných lokalít.

Exponáty – ukážky vzoriek mine-

rálov a hornín – sú zo zbierok Slo-

venského banského múzea. Medzi 

ozdoby výstavy patria typické drú-

zy kremeňa a  ametystu z  Banskej 

Štiavnice. Zaujímavosťou sú kryštá-

ly ruženínu z Brazílie.

Výstava je nainštalovaná v priesto-

roch Kaplnky sv. Ignáca v  budove 

Kammerhof a  bude prístupná od 

3.11.2022 do 30.4.2023. 

Tešíme sa na Vašu návštevu!

Peter Jancsy

Kremeň – kráľ nerastovHra kráľov
Štatút slobodného kráľovského 

mesta nepatril hocikomu. Pod-

mienky na jeho získanie nespĺ-

ňalo každé mesto, Banská Štiav-

nica však túto „hodnosť“ získala 

vďaka jej baníckej činnosti. Čo 

to pre nás znamenalo? Nespadali 

sme pod správu župného orgánu, 

ale dostali sme privilégiá priamo 

od kráľa. Možno aj to bol dôvod 

na to, prečo naše mesto tak radi 

navštevovali panovníci z  celého 

Uhorska. Ak nás však navštívili, 

málokedy to pre nás končilo dob-

re...

Keď náhodou panovníci a šľach-

tici na návšteve mesta nevymýš-

ľali, ako nás okradnúť (Th urzovci 

a ich „dlhé prsty“, ktoré mali silný 

vzťah k štiavnickým pokladom), 

čo pozmeniť (Mária Terézia – aj 

keď, tam sa musí uznať, že zme-

ny neboli na škodu a  priniesli 

rozmach), ohodnotiť momentál-

ny stav Štiavnice (cisár František 

Štefan Lotrinský – kým ten však 

prišiel do Štiavnice, pod hrozbou 

jeho návštevy bolo všetko pre-

robené, opravené a vyleštené do 

krásy, akoby sa nikdy nič nesta-

lo), príp. keď neprišli v mieri, tak 

ako zbaviť niekoho  moci („žabo-

myšie vojny“ medzi manželkami 

uhorských panovníkov, ktorým 

patrili banské mestá a  ich ne-

prajníkmi, čo vyústili v škody pre 

mesto), tak museli vymyslieť ne-

jaký rozumnejší spôsob ako trá-

viť čas. Niektorí to poňali svojsky 

a vo voľnom čase sa hrali na al-

chymistov... a čo teda robili tí os-

tatní?

Štiavnica je dnes známa živým 

šachom, ktorý sa tu koná každo-

ročne od roku 2005 (s výnimkou 

korony) a  je predvádzaný profe-

sionálne trénovanými šermiar-

mi. Šach vznikol už v  6. storočí 

v Indii, kde veľmi rýchlo pocho-

pili, že drevené fi gúrky sú oveľa 

menej zábavné ako tie živé. Roz-

dielom bolo, že v  tej dobe, keď 

živé fi gúrky vypadli z hry, väčši-

nou prišli aj o život. Takéto hry 

však samozrejme nemohol pre-

vádzkovať hocikto, aj preto sa ša-

chu hovorí „hra kráľov“. Európski 

panovníci odkopírovali šach rela-

tívne rýchlo a za chvíľu ho už po-

znali všade. Ako sa však šach do-

stal do Štiavnice a krátili si práve 

ním čas vtedajší panovníci aj na 

našom území? To by sme sa asi 

museli opýtať len ich samých...

Barbora Murgačová
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Aktuálne v kine Akademik
Piatok 11.11. o 18:30 hod.
Nedeľa 13.11. o 18:30 hod.

Za všetkým hľadaj 
ženu
Romantický, komédia, 105 min., 
MP:12, vstupné: 6€. Tridsaťročná 
Alex (Hana Vagnerová) nepreží-
va práve šťastné obdobie s pria-
teľom a keď stretne staršieho 
charizmatického Alberta (Ma-
rek Vašut), podľahne jeho šarmu. 
Okamžite sa zamiluje, ale čosko-
ro narazí na jeho tvrdú škru-
pinu. V tej chvíli prichádzajú 
na pomoc jej kamarátky a vymys-
lia na Alberta pascu, do kto-
rej sa postupne chytá... avšak 
osud sa občas so vzťahmi zahrá-
va a prináša prekvapenia. Osobi-
tá vzťahová komédia s hviezdnym 
hereckým obsadením a množstvom 
slovného aj situačného humoru.

Sobota 12.11. o 18:30 hod.

Čierny Panter: 
Navždy Wakanda
Sci-fi , akcia, dobrodružný, 

161 min., MP:12, vstupné: 6€. 
V najnovšom fi lme Čierny Panter: 
Navždy Wakanda” od MARVEL STU-
DIOS sa kráľovná Ramonda (An-
gela Bassett), Shuri (Letitia 
Wright), M’Baku (Winston Duke), 
Okoye (Danai Gurira) a Dora Mi-
laje (Florence Kasumba), bojujú, 
aby ochránili svoj národ pred 
svetovými mocnosťami po smrti 
kráľa T’Challa. Keďže sa Wakand-
čania snažia prijať svoju ďal-
šiu kapitolu, hrdinovia sa musia 
spojiť spoločne s pomocou vojno-
vého psa Nakia (Lupita Nyong’o) 
a Everetta Rossa (Martin Free-
man) a vytvoriť novú cestu pre 
kráľovstvo Wakanda.

Nedeľa 13.11. o 16:00 hod.

Krokodíl Lyle
Rodinný, animovaný, komédia, 
122 min., MP:7, vstupné: 5€. Keď 
sa rodina Primmovcov presťahu-
je do New Yorku, ich malý syn 
Josh sa snaží zvyknúť si na novú 
školu 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.

Štvrtok 17.11. o 18:30 hod.

Turnaj snov
Komédia, dokumentárny, 72 min., 
MP:15, vstupné: 2,50€. Vese-
lo-trpký príbeh o veľkých ambí-
ciách jedného neveľkého futba-
lového mužstva, rozprávaný cez 
pokojný pohľad večne sa prize-
rajúceho manažéra. Zacyklení  
v každodenných rituáloch prehrá-
vajú́ zápasy už niekoľko rokov. 
Pozvanie na medzinárodný turnaj 
na Slovensku sa zrazu javí ako 
možnosť na nový  začiatok. Poda-
rí sa im dať aspoň jediný gól?.

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. 38/2022: 

„Žiadna cesta posiata kvetmi nevedie 

ku sláve.“ Výhercom sa stáva Patrik 

Zvara, B. Štiavnica. Srdečne bla-

hoželáme! Tento týždeň hráte o po-

ukážku na konzumáciu v  hodnote 

10€ (2 x 5€) v  pizzerii, reštaurácii 

Sv. Barborka, A. Kmeťa 2, Banská 

Štiavnica. Vašou úlohou je správne 

vylúštiť krížovku a  zaslať ju spolu 

s kupónom do redakcie ŠN v termí-

ne do 21.11.2022.

V  tajničke sa ukrýva výrok De-

mokritosa: „Neber na seba viac... (do-

končenie v tajničke).

A., Dookola, rov, mesto na Ukraji-

ne,

B., 2. časť tajničky, nepríjemné 

prekvapenie,

C., Sťa, meno Chačaturjana, hlas 

prasaťa, otázka na spôsob,

D., Úder v boxe, cudzie žen. meno, 

meno speváka Mikušeka, zbav 

ostrosti,

E., Ťažký kov, vytýčené úlohy, kvet 

obilia, polomer,

F., Druh vegetariánskeho jedla, hu-

mno, operenec, existuje,

G., Papagáj, otep, zvuk po blesku, 

hlas psa,

H., Ruský súhlas, orbis, stred slova 

karasy, jemnosť,

I., Prvé písmeno abecedy s dĺžňom, 

škriatok, Národný výbor skr., po-

vzdych, požíva jedlo, Letné olympij-

ské hry skr.,

J., Mládenecký pozdrav, benzínka 

v BS, krčma, zn. dioptria a ampér,

K., 3. časť tajničky, Anno Domini.

1., Pracuj pluhom, 1. časť tajničky, 

zn. kozmetiky,

2., Kokosová tyčinka, meno papa-

gája, Technické hodnotenie elabo-

rátov skr.,

3., Farba na vajíčka, dojčia, podni-

kateľská skratka, predložka 2. pád,

4., Iniciálky Novomeského, meno 

Edisona, vlastný, pond,

5., Nula, druh keksíka, mal česky, 

zn. volt a eman,

6., Ostrov v  Adriatickom mori, 

oplotenie, nula,

7., Obruba obrazu, vták, druh koz-

metiky,

8., Olympijské hry, drevo na kála-

nie, slov. rieka, ozn. áut Španielska,

9., Samec ovce, človek, ktorý vraž-

dil, Školská jedáleň skr.,

10., Ostrov vo Východosibírskom 

mori, ktosi básn., prijímaš potravu,

11., Častica, oblám, nie je nárečovo,

12., České mesto, útok, Helena 

dom.,

13., Skúška, ovocie,

14., Koniec tajničky, dioptria.

Pomôcky: Hvar, Ajon, Avon, Hron, 

alap, nech, soja, Koko.

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. 40
Krížovka
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Mesiac október je venovaný 

úcte k starším. V ZUŠ sme 

pre našich starých rodičov 

pripravili koncert, ktorým sme 

poďakovali za lásku a starost-

livosť o ich vnúčatá.

O sprievodné slovo sa postarali žiaci 

literárno-dramatického odboru Boris 

Volčko a Andrea Greschnerová /z trie-

dy p. uč. Klimkovej/. Koncert otvo-

ril Zborík kánonom „Boh je láska“, ku 

ktorému na klavíri hrala hlavnú me-

lódiu šikovná Alžbetka Palášthyová /

prípravný ročník/. Klára Ujlakyová si 

ako prekvapenie pre svojich starých 

rodičov pripravila zhudobnenú bá-

seň Milana Rúfusa „Modlitba za star-

kú“. ...Starká je vľúdna, má Boží pokoj 

v duši, starká sa o nás s nikým nedelí. 

Má času ľúbiť nás a nik ju nevyruší, pri 

nej má týždeň sedem nedelí.... spieval 

Zborík v refréne a rozcitlivel nejedno 

oko v plnom hľadisku.

Zo srdca zahrali a  zaspievali aj ďal-

ší šikovní žiaci. Terezka Glezgová, 

Žofka Necpalová, Janko Kminiak 

a  Adam Hudec sa predstavili hrou 

na akordeón v  elegantnom klavír-

nom sprievode pána učiteľa Valičeka. 

Anetka Baniarová, Katka Ďuricová, 

Zuzka Ďuricová, Daniel Burda a Pat-

rik Hrnčiar potešili hrou na klavír. 

Zvlášť Patrik, ktorý za ostatné 3 roky 

urobil v  triede pána učiteľa Zubeka 

neuveriteľný pokrok v klavírnej tech-

nike a interpretácii. Skladby „Antické 

epigrafy“ Pour invoquer Pan, dieu du 

vent d'été Claude Debussyho a „Fan-

taisie Impromptu cis-mol, Op. 66“ Fry-

deryka Chopina zanechali v  zúčast-

nených veľký dojem, ktorý ocenili 

vrúcnym potleskom.

Ľudové piesne v podaní Žofky Necpa-

lovej z  triedy p. učiteľky Hlinkovej 

„Červené jabĺčko“ a najmenšej speváčky 

z triedy p. uč. Chovanovej, talentova-

nej Hanky Kminiakovej „Z Východnej 

dievčatá“ striedali umelé piesne žia-

čok p. uč. Weisovej v podaní Izabelky 

Baarovej, Ľubky Kuchtovej a  Valen-

tínky Kratochvílovej. Žiačkam Hanke 

Štirblovej a Karolínke Filkorovej pani 

učiteľka Kovárová vyberala reperto-

ár, ktorý zaznie aj na súťaži v Nižnej 

na Orave. Ich fl autičky potešili baro-

kovými tancami i skladbičkami v štý-

le Klezmer, ako „Bulgar from Odesa“ či 

„Freylechs from Warsaw“. Ponúkla tiež 

fl autový duet Canzon Quarta s  Jas-

mine Lužicovou.

Husľovú triedu reprezentoval šikov-

ný Peťko Sopko „Divertimentom“ od 

Curriela. Giulianiho „Allegro“ zahrala 

na gitare Bibiána Maruniaková. Zá-

ver koncertu patril Zboríku, sólistovi 

Davidovi Knížekovi a rytmickej pies-

ni „Muzika“, ktorou rozveseľoval dlhé 

roky všetky generácie Karel Gott: 

„Čas letí jako bláznivý, Já nechytím ho 

ani vy, Tak zbývá nám jen vzpomínání, 

Jenž do písní se skrylo nám.... Muzika, 

do re mi re do si la sol, Harmonie, ta mír 

a klid dáva ti...“

Pani zástupkyni Knezovičovej a  jej 

žiakom ďakujem za darčeky pre 

starých rodičov. Pánovi učiteľo-

vi Jánošíkovi patrí vďaka za pek-

né fotky, ktoré aj s  kompletným 

programom nájdete na stránke ško-

ly: www.zusbanskastiavnica.sk a  tiež 

na facebookovej stránke ZUŠ Banská 

Štiavnica.

Verím, že program potešil a pohladil 

na duši rodičov a tiež starých rodičov, 

ktorým sme i takto chceli poďakovať 

za námahu, čas a všetko dobré a lás-

kavé, čo odovzdávajú svojim deťom 

a vnúčatám.

Irena Chovanová

Láskavé srdce nestarne

Koncert žiakov ZUŠ pre starých rodičov  foto archív ZUŠ BŠ

Rok 2022 bol v obci Svätý 

Anton v znamení obnovy 

a požehnávania krížov.

Dňa 30. októbra 2022 vo farnos-

ti obce Svätý Anton v  dekaná-

te Banská Štiavnica sa udialo po-

žehnanie obnoveného Kríža na 

mieste, kde stál v minulosti „Sta-

rý kostol“. Kríž s  novým drevom 

a  obnoveným korpusom Ježiša, 

požehnal tamojší p. farár Michal 

Baláž. Na udalosti spievali členo-

via chrámového zboru. V obci sa 

narodila významná osobnosť a je 

kandidátom na blahorečenie s ti-

tulom Boží služobník-biskup Mi-

chal Buzalka, ktorý mal v biskup-

skom hesle „Cez kríž, ku svetlu“. 

Tak aj v  mene tohto hesla-skut-

ku sa farnosť s obcou a ochotný-

mi ľuďmi odhodlala urobiť obno-

vu krížov v obci Svätý Anton.

Andrej Palovič

Obnovy a požehnávanie krížov

Posvätenie obnoveného kríža  foto Mihalovic

Výhercovia 
jesennej súťaže

Správne odpovede:

1. Mária Jančová, 2. Božena 

Nemcová, 3. Milan Rúfus, 4. Er-

nest Hemingway

Zo správnych odpovedí sme vy-

losovali týchto výhercov vec-

ných cien:

1. S. Ďurkovičová, Krnišov, 2. E. 

Kolembusová, BŠ, 3. Zdena Ra-

batinová, BŠ, 4. Ján Lauko, BŠ, 

5. Katka Pištová, BŠ, 6. M. Buzal-

ková, BŠ, 7. Ľ. Balážová, BŠ, 8. 

Pavol Koleda, ZV, 9. Viera Balá-

žová, BŠ, 10. Eva Lacková, BŠ, 

11. Eva Bartolovicová, Sv. Anton, 

12. Marek Ďuriak, BŠ, 13. Alena 

Patakyová, BŠ, 14. Eva Uhrin-

čaťová, BŠ, 15. Adela Plevová, 

BŠ, 16. Soňa Budinská, BŠ, 17. 

Alžbeta Kopálová, BŠ, 18. Adam 

Turcer, Sv. Anton, 19. Oľga Mo-

ravčíková, BŠ, 20. Mária Čaklo-

šová, BŠ, 21. I. Moravčíková, BŠ, 

22. rod. Dobrovičová, BŠ.

Srdečne všetkým výhercom bla-

hoželáme! Ceny si môžete vy-

zdvihnúť v redakcii ŠN.

red.

Textil a šatstvo
na zbernom dvore už berieme!

Problém s preplneným zberným 

kontajnerom na textil na zber-

nom dvore sa už vyriešil (odbe-

rateľ Diakonie Broumov už odo-

berá pravidelne), takže textil 

a šatstvo už opäť Technické služ-

by odoberajú, šaty musia byť čis-

té a funkčné, taktiež môžete vy-

užiť oba kontajnery na textil 

– jeden sa nachádza na sídlisku 

Drieňová pri zastávke a druhý je 

nad Billou.

TS, m.p., BŠ
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Na zhodnotenie futbalovej 

sezóny sme sa opýtali 

športového riaditeľa FK Sitno 

Banská Štiavnica Mgr. Lukáša 

Pellegriniho:

Ako hodnotíte jesennú časť?

Na jesennú časť sme sa začali pripra-

vovať v klube od začiatku prázdnin 

kategórie U13, U15, U 19 a aj muži 

začínali svoje súťaže už v  auguste, 

tým pádom tréningový proces pre-

biehal nepretržite. Na začiatku se-

zóny som veľmi šťastný, že sa nám 

podarilo doplniť a skvalitniť tréner-

ský tím. Či už príchodmi nových 

trénerov alebo aj zmenou pozícií 

v  jednotlivých kategóriách. Ostat-

né kategórie prípraviek U6, U9/1, 

U9/2, U11/1, U11/2 začali s trénin-

govým procesom na konci augusta. 

Na začiatku školského roka sme or-

ganizovali tradične nábor nových 

členov, opäť môžeme považovať ná-

bor za veľmi úspešný, kedy nám do 

klubu pribudlo 35 nových členov. 

Po ich prijatí sme museli navýšiť aj 

trénerský tím, a vznikla nám nová 

kategória U15/2. V  klube sa riadi-

me heslom „Každý by mal dostať mož-

nosť športovať a baviť sa futbalom.“ Aj 

my v klube chceme dať priestor kaž-

dému, koho baví futbal a šport a ne-

pozeráme nato, akú má kto výkon-

nosť alebo talent. Veľmi ma teší 

počet členov v klube v tomto roku, 

kde v  9 kategóriách nám športu-

je spolu cca 185 detí. Tieto čísla 

nám dávajú stále motiváciu zlepšo-

vať pre našu mládež podmienky na 

šport a aktívne sa im venovať.

Aké akcie ste mali počas leta?

Po minuloročnom veľkom záuj-

me sme sa v  klu-

be rozhodli 

tento rok zorga-

nizovať 2 turnusy 

táborov- 2 kempy, 

kedy sme po zve-

rejnení organizá-

cie kempu mali 

do 3 týždňov oba 

kempy vypreda-

né. Veľmi ma teší 

záujem o  šport 

a veľmi pekne ďa-

kujem za dôve-

ru rodičom. Spo-

lu sme v kempoch 

mali cca 140 detí, 

a som veľmi rád, že detičky sa na tá-

boroch bavili, športovali, získava-

li nové priateľstvá, zažili množstvo 

dobrodružstiev a atrakcií a  spoloč-

ne sme si užili celé týždne.

Ako to je teraz s  tréningovým 

procesom?

Momentálne v klube pôsobí 9 hlav-

ných trénerov a  kategórií a  každý 

jeden tréner má svojho asistenta. 

Snažíme sa vzbudiť záujem o  tré-

novanie, hľadáme adeptov na tré-

novanie v radoch FK Sitno Banská 

Štiavnica, ale aj v  radoch rodičov. 

Zapájame do tréningového proce-

su mládeže, taktiež 4 dorastencov, 

a tak sa zároveň snažíme vychovať 

trénerov v klube.

Aká bude zimná príprava zveren-

cov?

Po skončení sezóny pokračujeme 

s tréningovým procesom aj naďalej, 

snažíme sa, kým nám počasie dovo-

ľuje, tráviť čo najviac tréningov na 

čerstvom vzduchu, či už na štadió-

ne alebo umelých plochách. V  prí-

pade zhoršenia počasia sa všetky 

kategórie hráčov presunú do telo-

cviční. Budeme využívať na tréno-

vanie haly na ZŠ J. Kollára, Spojenej 

katolíckej škole, ZŠ v Banskej Belej 

a halu na ZŠ s MŠ v Štiavnických Ba-

niach. Touto cestou sa chcem veľmi 

pekne poďakovať, či už jednotlivým 

starostom obcí, alebo aj riadite-

ľom škôl za veľmi dobrú spoluprácu 

a podporu športu.

Plánujete niečo ešte na záver 

roka?

Keďže sa blíži koniec roka a čakajú 

nás najkrajšie sviatky v roku, pred 

ukončením roka sa ešte s  našimi 

zverencami rozlúčime a  poďakuje-

me im za celý rok strávený s nami 

v  našom klube. Bližšie informácie 

nemôžem povedať, keďže to bude 

prekvapenie. O  všetkých ďalších 

novinkách budeme pravidelne in-

formovať aj na našich sociálnych 

sieťach.

Za rozhovor poďakoval

Michal Kríž

Futbalová jesenná časť ukončená

pre Štiavničanov zo Sky racing 

teamu úspešne ukončená.

Tohtoročná sezóna AutoSlalom-

Show Cup bola ukončená sláv-

nostným vyhodnotením dňa 

22.10.2022. Počas roka sme absol-

vovali 10 pretekov na rôznych tra-

tiach na Slovensku a  aj v  Maďar-

sku. Vo svojich kategóriách sme sa 

za rok 2022 umiestnili nasledovne:

Adam Páleník na Honde Civic 5g-vi-

cemajster kat. A1 do 1400ccm spo-

medzi 26 jazdcov.

Adrián Skarba na Honde Civic 

4g-bronzové umiestenie v  kat. E1 

do 1600ccm z  celkového počtu 

33 jazdcov.

Vierka Balážová na Honde Ci-

vic 5g- vicemajsterka triedy ŽENY 

z celkového počtu 20 pretekárok.

Pekné výsledky sa podarilo získať aj 

ostatným jazdcom zo Sky racing te-

amu Banská Štiavnica:

Rastislav Kružlic na Seate Ibiza 

absolútne 4. miesto v  kat. E2 do 

2000ccm z celkového počtu 24 pre-

tekárov.

Šimon Zupka na Honde Civic 4g 

absolútne 15. miesto spomedzi 

33 jazdcov.

Tím Sky racing

Sezóna AutoSlalomShow Cup 2022

Zapojte sa 
do projektu

Slovenský zväz telesne postihnu-

tých v Banskej Štiavnici a ZO JDS 

Štiavnické Bane informujú senio-

rov o  možnosti zapojenia sa do 

projektu „Zlepšovanie digitálnych 

zručností seniorov a  distribúcia Se-

nior tabletov“, ktorý spustilo Mi-

nisterstvo investícií, regionálneho 

rozvoja a informatizácie SR.

Do projektu sa aktuálne môžu 

zapojiť seniori, ktorí ku  dňu 

školenia dosiahli vek 65 rokov. 

V prípade záujmu sa môžete Pred-

registrovať na webovej stránke 

www.digitalniseniori.gov.sk a  po 

vyplnení predregistračného 

formulára (aj s  miestom škole-

nia, napr. Banská Štiavnica) bude-

te zaradení do zoznamu záu-

jemcov o školenia.

Ak máte záujem o informácie o pro-

jekte alebo sa chcete predregistrovať, 

ale nemáte prístup k internetu, mô-

žete kontaktovať novootvorenú 

linku Call-centra 02/35 80 30 80. 

Na linku Call-centra môžete vo-

lať v pracovných dňoch od 8.00 – 

16.00, kde Vám ochotne pomôžu 

a poradia.

Úspešným vyplnením predregis-

tračného formulára sa Vaša žia-

dosť odošle na overenie, či spĺňate 

všetky projektové kritériá potreb-

né na zaradenie do školenia. V prí-

pade splnenia projektových krité-

rií budeme pre Vás hľadať voľné 

miesto na školení vo Vami vybra-

nom meste. O  zaradení na kon-

krétne miesto školenia a  o  pres-

nom mieste a  termíne konania 

školenia budete informovaní pro-

stredníctvom Vašich kontaktných 

údajov (e-mail/ telefónne číslo) 

uvedených v  predregistračnom 

formulári.

Upozorňujeme, že predregistrá-

cia slúži na zistenie záujmu o ško-

lenie, a nezaručuje Vám stoper-

centnú účasť na projekte.

Eva Šestáková, predseda OC 

SZTP B. Štiavnica a ZO JDS 

Štiavnické Bane

Ponuka práce
Stolár - Obnova, s.r.o., Námestie 

Sv. Trojice 22, B. Štiavnica, p. 

Mlynáriková tel.: 0948900229, 

e-mail: job@obnova.eu, za mesiac 

od 1300,-€, ZV, prax aspoň 6 me-

siacov, VPM 1, nástup ihneď

ÚPSVaR BŠ
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sn@banskastiavnica.skINZERCIA

Výkup parožia, tel. č.: 0904 834 937

Hľadáme počas víkendov dievča 

na raňajšie vyvenčenie psíka, tel. č.: 

0917 047 275

Tu môže byť práve 
váš inzerát

Inzerujte aj vy v

Š  avnických
novinách

inzercia

práca

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


