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INZERCIA

Primátorka mesta 

Mgr. Nadežda Babiaková pri 

príležitosti Dňa študentstva 

prijala dňa 14. novembra 2022 

v obradnej sieni mestského 

úradu študentov stredných 

škôl, aby im vyslovila svoje 

poďakovanie za reprezentáciu 

škôl a mesta Banská Štiavnica, 

v ktorom študujú.

Domovské školy navrhli na oce-

nenie svojich študentov, ktorí vy-

nikajú nielen svojím prospechom 

a  účasťami v  rôznych vedomost-

ných súťažiach a  olympiádach, ale 

sú to predovšetkým mladí ľudia,

Na základe návrhu nového 

grafi konu osobnej železničnej 

dopravy- traťový úsek 154 

(Zvolen) Hronská Dúbrava – 

Banská Štiavnica, iniciovala 

primátorka mesta Banská 

Štiavnica Mgr. Nadežda 

Babiaková pracovné stretnutie 

so zástupcami 6 stredných 

škôl v Banskej Štiavnici, ktoré 

sa uskutočnilo dňa 9.11.2022.

Hlavným bodom pracovného 

stretnutia bolo prerokovanie návr-

hu nového grafi konu osobnej že-

lezničnej dopravy, v ktorom sa ru-

šia ranné spoje na traťovom úseku 

Hronská Dúbrava - Banská Štiav-

nica ku dňu 11.12.2022. Zrušenie 

týchto spojov by výrazne sťažilo 

dochádzanie 750 študentov stred-

ných škôl, ktorí dochádzajú denne 

za vzdelaním do Banskej Štiavnice. 

Okrem študentov, by malo zrušenie 

týchto spojov negatívny dopad aj na 

ľudí dochádzajúcich do zamestna-

nia, či za zdravotnou starostlivos-

ťou mimo okres Banská Štiavnica. 

Samospráva mesta po konzultácii 

so starostami obcí, predstaviteľmi 

škôl, ako aj občanmi mesta Banská 

Štiavnica vyjadruje zásadný nesú-

hlas k  predloženému návrhu ces-

tovného poriadku, ktorý je v  roz-

pore s  požiadavkami a  potrebami 

dopravných služieb pre občanov 

mesta Banská Štiavnica.

Primátorka mesta listom oslovi-

la ŽSR, a. s., Železničnú spoloč-

nosť Slovensko, a. s., Ministerstvo 

dopravy a výstavby SR a Minister-

stvo fi nancií SR, aby prijali také 

rozhodnutie, ktoré nebude zhor-

šovať životné podmienky obyvate-

ľov celého okresu Banská Štiavnica 

a  zároveň dostupnosť a  postave-

nie Banskej Štiavnice ako lokality 

UNESCO.

Stanovisko k  uvedenej problema-

tike sme obdržali od hovorcu a ria-

diteľa odboru komunikácie ZSSK, 

a.s., Tomáša Kováča: 

Študenti u primátorky mesta

Nový grafi kon osobnej železničnej dopravy 
od 11.12.2022

Študenti s primátorkou na radnici  foto Michal Kríž 
3.str.


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
V  zmysle zá-

kona SNR č. 

3 6 9 / 1 9 9 0 

Zb. o  obec-

nom zriade-

ní, v znení ne-

skorších zmien a doplnkov, §-u 12 

odst. 1 a §-u 13 ods. 4 a) zvolávam 

ustanovujúce zasadnutie Mest-

ského zastupiteľstva v  Banskej 

Štiavnici na deň 23. november 

2022 (streda) o 13.00 hod. Za-

sadnutie sa uskutoční v  zasada-

cej miestnosti historickej radnice, 

prízemie č. dv. 4. Srdečne Vás po-

zývam!

Mgr. Nadežda Babiaková,

primátorka mesta
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„Hlavným nebezpečenstvom v živote 

je, že si môžete dávať príliš veľký pozor.“

Alfred Adler

14.11

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Prijatie študentov stredných 

škôl v Banskej Štiavnici pri príle-

žitosti Dňa študentstva.

 Príprava materiálov pre pracov-

né rokovanie s poslancami. 

Redakčná rada ŠN.

15.11.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Pracovné stretnutie s primátor-

mi a starostami obcí Regionálne-

ho združenia miest a obcí Žiar-

sky región. 

Účasť na zasadnutí predstavenstva 

OOCR región Banská Štiavnica.

Pracovné stretnutie s poslancami.

16.11.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Účasť na otvorení Regionálneho 

centra MIRRI SR v Banskej Bys-

trici.

 Príprava materiálov pre ustano-

vujúce mestské zastupiteľstvo.

 Prijatie zástupcov Jednoty dô-

chodcov.

18.11.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Pracovné rokovanie k štúdii Ul. 

Dolná a príprava projektovej do-

kumentácie.

19.11.

 Individuálne uvítanie do života.

Občianske obrady – sobáše.

Viera Lauková

1.7.2022 uplynulo presne 

štvrťstoročie odvtedy, 

čo vznikol v B. Štiavnici 

jediný podnik svojho druhu 

na Slovensku – Slovenský 

vodohospodársky podnik, š.p. 

(ďalej len SVP).

Miesto toho, aby sa v BŠ uskutočni-

li celoštátne oslavy, adekvátne jedi-

nečnosti a významu tohto podniku, 

minister ŽP SR Ján Budaj rozhodol 

už pred 1.7. o zmene sídla podniku 

z BŠ do Bratislavy dňom 1.6.2022. 

1.4. sme si pripomenuli ďalšie výro-

čie, keď uplynulo presne 20 rokov 

odvtedy, čo nadobudol účinnosť zá-

kon č. 100/2002 Zákon o ochrane 

a rozvoji územia BŠ a okolia. Z celo-

slovenského hľadiska bol jedinečný 

a pre BŠ okrem iného zdôrazňoval 

aj potrebu ďalšieho rozvoja inštitu-

cionálnej základne. V  tomto roku 

sme si taktiež pripomenuli ďalšie, 

hoci malé výročie, ale mimoriad-

ne významné - 5 rokov odvtedy, čo 

sa BŠ stala Európskym mestom re-

formácie, vzhľadom na jej historic-

ký význam v oblasti reformácie už 

od 1. pol. 16. stor. K tomuto výpoč-

tu treba pridať ešte „zlatý klinec“ - že 

11.12.2023 bude si nielen BŠ, ale aj 

Slovensko pripomínať, že historic-

ké mesto BŠ a technické pamiatky 

v jej okolí sa dostali do toho najpre-

stížnejšieho celosvetového zozna-

mu zoznamu svetového dedičstva 

UNESCO. Neoddeliteľnou a  mi-

moriadne vzácnou súčasťou tohto 

Zoznamu sú aj svetoznáme tajchy 

v okolí BŠ, ktorých správu, ochra-

nu a  nevyhnutné rekonštrukcie 

má v  ingerencii práve SVP. A  prá-

ve najdôležitejším argumentom, 

ktorý sme použili pritom, aby SVP 

vznikol práve v BŠ a nie v žiadnom 

inom meste na Slovensku bola tá 

skutočnosť, aby práve jednou z naj-

dôležitejších funkcií podniku bola 

starostlivosť o  toto naše jedineč-

né svetoznáme technické a súčasne 

historické dedičstvo, pričom naji-

deálnejším miestom na Slovensku 

pre túto činnosť bola pre jej polo-

hu a historické opodstatnenie prá-

ve BŠ. Toľko len na úvod, hoci vô-

bec nie je nepodstatné, že takýto 

konglomerát výnimočností nemá 

ani zďaleka žiadne iné mesto na 

Slovensku.

Zmene sídla SVP z BŠ do BA pred-

chádzala najprv kúpa objektu v BB, 

kde po jeho rozsiahlej rekonštruk-

cii mal byť presťahovaný SVP z BŠ. 

Rozpočtový náklad na túto rekon-

štrukciu bol 3,5 mil. eur. Celkové 

náklady na rekonštrukciu objek-

tu však presiahli 7 mil. eur. Nako-

niec však z týchto plánov nezosta-

lo nič, pretože minister ŽP SR Ján 

Budaj v  konečnom dôsledku roz-

hodol o zmene sídla podniku z BŠ 

nie do BB, ale do Bratislavy. Čo je 

však v  tejto súvislosti nielen neu-

veriteľné, ale dokonca trestuhod-

né, že objekt v BB je dodnes nedo-

končený a vyslovene umŕtvený. Na 

dokončenie jeho rekonštrukcie by 

bolo potrebné ešte min. 3 mil. eur, 

nehovoriac už o ďalších miliónoch 

na vybudovanie inžinierskych sie-

tí. Samozrejme, že na prípravu no-

vého sídla podniku v BA išli ďalšie 

fi nančné prostriedky, nehovoriac 

už o tom, že zo štátnych prostried-

kov bola fi nancovaná aj mimoriad-

ne náročná a rozsiahla rekonštruk-

cia pôvodného sídla SVP, ktorá bola 

ukončená v  r. 2000 a  nikto zatiaľ 

nevie, aký osud stihne túto mi-

moriadne cennú národnú kultúr-

nu pamiatku, ktorá je samozrejme 

taktiež neodmysliteľnou súčas-

ťou Zoznamu svetového dedičstva 

UNESCO. Keďže tento materiál po-

sielam na vedomie aj generálnemu 

prokurátorovi SR, pevne verím, že 

bude dôležitým podnetom k tomu, 

aby generálna prokuratúra SR dô-

kladne preverila všetko to, čo sa do-

teraz udialo, deje a bude diať v sú-

vislosti so zmenou sídla SVP z  BŠ 

do BA.

Vo Vodohospodárskom spravodaj-

covi z  r. 2022, č. 9–10 generálny 

riaditeľ SVP JUDr., Ing. Jozef Krš-

ka v úvodníku, ako aj v rozsiahlom 

článku „Reforma SVP, š.p.“ podrobne 

zdôvodňoval presťahovanie pod-

niku do BA. Jeho najdôležitejšími 

argumentmi, ktoré sú samozrej-

me v  súlade so stanoviskom Mi-

nisterstva ŽP SR, vychádzajú podľa 

neho z logických, praktických, pra-

covných aj ekonomických dôvodov, 

pretože v  BA sa nachádza najviac 

obchodných partnerov SVP, organi-

zácií, s ktorými sa pravidelne reali-

zujú pracovné rokovania na úrovni 

vedenia a  odborných zamestnan-

cov. Nechcem na tomto mieste sa 

podrobne zaoberať všetkými argu-

mentmi, pretože bol by to mimo-

riadne obsiahly materiál. Chcem 

však zvýrazniť a  dať do popredia 

aspoň jednu - jedinú záležitosť. 

SVP bol etablovaný v BŠ 1.7.1997. 

25.9.1997 rozhodol Európsky súd-

ny dvor v Haagu v súdnom proce-

se medzi SR a Maďarskom ohľadne 

vodného diela Gabčíkovo – Nagy-

maros v  prospech Slovenska. Už 

v  priebehu ani nie 3 mesiacov od 

vzniku SVP v BŠ, pri tomto proce-

se výraznou mierou participovali aj 

predstavitelia SVP. Vysoká odborná 

a organizačná úroveň SVP z roka na 

rok bola čoraz vyššia, čo malo mi-

moriadny význam nielen z celoslo-

venského ale aj z medzinárodného 

hľadiska. Keďže tento materiál po-

sielam na vedomie aj ministrovi ŽP 

SR, ako aj generálnemu riaditeľovi 

SVP, chcem sa ich spýtať, čo bude 

s  nádherne zrekonštruovaným, 

vzácnym, historickým, dlhoročným 

sídlom SVP od roku 2000, s  uby-

tovacím a  školiacim strediskom 

SVP a s 3 bytmi na Nám. sv. Troji-

ce? Ešte začiatkom roku 2022 pra-

covalo v SVP v BŠ až 116 zamest-

nancov, ktorí z  absolútnej väčšiny 

pochádzali z BŠ, okresu BŠ, ako aj 

z  okolitých okresov. Všetci, ktorí 

odišli z BŠ pre nedostatok pracov-

ných príležitostí, nemajú žiadnu 

šancu sa zamestnať v inom podni-

ku, závode alebo inštitúcii v tomto 

meste.

SVP už zažil podobnú anabázu, 

keď v r. 2008 bol presídlený do Ži-

liny. V konečnom dôsledku sa nám 

ho však podarilo opäť dostať na-

späť do BŠ v r. 2010. Pevne verím, 

že v dohľadnom čase sa tak stane aj 

v prípade znovu presťahovania síd-

la podniku z BA do BŠ, k čomu urči-

te prispejú aj všetci tí, ktorí v rámci 

svojich kompetencií môžu ku to-

muto dopomôcť.

Tento materiál súčasne posielam 

v plnom znení nielen ministrovi ŽP 

SR a  generálnemu riaditeľovi SVP, 

ale aj predsedom politických strán 

a hnutí- HLAS–SD, SMER–SD, SaS, 

Sme rodina, OĽANO, generálnemu 

prokurátorovi SR a novozvolenému 

predsedovi BBSK, že v  rámci svo-

jich kompetencií pomôžu k  tomu, 

aby sa BŠ čo najskôr stala opäť síd-

lom SVP a napravená tak bola ne-

uveriteľná krivda na tomto meste, 

ktorému sa svojím historickým vý-

znamom nemôže rovnať žiadne iné 

mesto na Slovensku.

Ján Novák

Banská Štiavnica zatiaľ nie 
– avšak dokedy a za akú cenu?!
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ktorí svedomito pracu-

jú vo svojich školách a triedach v pro-

spech kolektívu, sú priateľskí, ochot-

ní pomôcť, vyvíjajú environmentálne 

aktivity, programujú roboty, realizujú 

gastronomické podujatia, darujú krv 

a mnoho iných aktivít.

Ďakovné listy primátorky mesta si 

prevzali študenti:

SOŠ lesníckej: M.Nagyová, A.Cipko-

vá, K.Garajová, M.Čabala, Š.Štefanka.

SOŠ S.Mikovíniho: B.Belková, A.Am-

bróžová, A.Líšková, M.Červienka, M.

Sádovský.

SOŠ služieb a lesníctva: N.Hokszová, 

L.Luptáková, Š.Hanus, J.Rosenber-

ger, P.Uhrín.

SOŠ sv.Fr.Assiského: P.Hrnčiar, O.Cá-

nik, S.Cesnak, D.Straňovský.

Súkromnej Hotelovej akadémie: 

M.Budovcová, E.Gremanová, M.Pre-

fektušová, S.Bradová,

P.Beňová.

Gymnázia A.Kmeťa: A.Vargová, 

T.Ľuptáková, B.Šabík, S.Mrázek, 

V.Bujnová.

Študentka Gymnázia A.Kmeťa Viktó-

ria Bujnová si zo stretnutia odniesla aj 

zvláštnu cenu a poďakovanie primá-

torky mesta za darcovstvo krvi.

Mgr. N. Babiaková okrem študentov, 

poďakovala za prácu aj prítomným 

riaditeľom a  zástupcom škôl a  všet-

kým popriala mnoho študijných, pra-

covných a osobných úspechov, pevné 

zdravie a elán do ďalšej práce.

Mesto Banská Štiavnica ďakuje za 

hodnotný umelecký program k podu-

jatiu pani riaditeľke ZUŠ, Mgr. Irenke 

Chovanovej, DiS. art. a  talentovanej 

Karolínke Filkorovej.

Viera Ebert, Školský úrad

NOVINKY

�1.str.

„Zmeny od nového gra-

fi konu vlakovej dopravy (GVD) 

2022/2023, ktorý začne platiť 

11.12.2022, sú smerované k  zvýše-

niu efektivity železničnej dopravy na 

jednotlivých traťových úsekoch a naj-

mä k dlhodobej udržateľnosti procesu 

zabezpečenia a fi nancovania verejnej 

železničnej dopravy a sú realizované 

v  súlade so závermi Plánu doprav-

nej obslužnosti (PDO) pre železničnú 

osobnú dopravu.

Železničná spoločnosť Slovensko 

(ZSSK) ako národný dopravca reali-

zuje železničnú dopravnú obsluhu na 

základe objednávky Ministerstva do-

pravy a  výstavby Slovenskej repub-

liky (MDV SR), ktoré stanovuje roz-

sah dopravných výkonov vo verejnom 

záujme na jednotlivých tratiach a  je 

objednávateľom výkonov vo verej-

nom záujme. To znamená, že objed-

návateľom GVD je MDV SR, zatiaľ čo 

ZSSK ho realizuje v praxi.

Snahou ZSSK je plne akceptovať 

a  zabezpečiť prepravné požiadavky 

všetkých našich zákazníkov. Avšak, 

vzhľadom na hromadný charakter 

železničnej osobnej dopravy to, bo-

hužiaľ, nie je vždy možné a v takom 

prípade sa snažíme uspokojiť požia-

davky väčšiny pri plnom rešpekto-

vaní technických a  technologických 

možností, ako aj objednávky rozsahu 

dopravných výkonov s  cieľom efek-

tívneho vynakladania pridelených fi -

nančných prostriedkov.

Nie je možné, aby do každého sloven-

ského mesta bolo najvýhodnejšie spo-

jenie práve to vlakové. Nezodpovedá 

tomu železničná infraštruktúra na-

šej krajiny, ani potrebné toky cestu-

júcich, ktorí chcú ísť vlakom a  ktoré 

sú nevyhnutné pre prípadné ďalšie 

posilnenie vlakovej dopravy. Treba si 

uvedomiť, že každý jeden vlak s  vý-

nimkou IC vlakov, je štátom masív-

ne podporovaný a  žiadny nie je ani 

zďaleka komerčne sebestačný. Ako 

sme uviedli vyššie, GVD 2022/2023 

vychádza z  PDO, na ktorom praco-

vali ministerstvá dopravy a  fi nancií 

a ktorý vyhodnocuje potenciál využi-

tia pre jednotlivé vlakové trate. Trať 

Banská Štiavnica – Hronská Dúbra-

va – Zvolen má počas väčšiny pracov-

ných dní malú vyťaženosť. Z hľadiska 

pravidelnej dochádzky sú problémom 

excentricky, mimo obce, resp. ich cen-

trá, umiestnené zastávky a  jazdná 

doba vlakov medzi Banskou Štiavni-

cou a  regionálnym centrom Zvolen. 

Potenciál trate je tu vnímaný skôr 

z  hľadiska turizmu, čomu zodpove-

dá aj nastavenie ponuky v novom ces-

tovnom poriadku.

Konkrétne, v  zmysle platnej objed-

návky dopravných výkonov MDV 

SR pre pripravovaný Cestovný po-

riadok 2022/2023, budú vlaky na 

traťovom úseku Zvolen – Hronská 

Dúbrava – Banská Štiavnica premá-

vať  v  dvojhodinovom takte (7 párov 

vlakov kategórie Os), a  to len počas 

nepracovných dní (sobota, nedeľa, 

sviatok) a v období od 24.12.2022 do 

8.1.2023 a od 1.7.2023 do 3.9.2023 

denne, vtedy je totiž cestujúcich, naj-

mä turistov, podstatne viac. Na tom-

to traťovom úseku tak príde k  posil-

neniu turistickej dopravy na úkor 

relatívne málo vyťaženej pravidel-

nej dennej dopravy počas pracovných 

dní, ktorá je dnes zabezpečovaná 4 

pármi vlakov Os. Zachovanie do-

pravnej obsluhy aj počas pracovných 

dní mimo sezónu sa aktuálne pre-

hodnocuje na úrovni MDV SR a Mi-

nisterstva fi nancií SR. V návrhu ces-

tovného poriadku sú tieto spojenia 

označené značkou „ide odo dňa vy-

hlásenia“. ZSSK však v súčasnosti ne-

disponuje informáciou o ich možnom 

zavedení od 11. decembra 2022.“

MsÚ

�1.str.

Študenti u primátorky mesta Poďakovanie
Vážení spoluobčania,

prijmite moje veľké a úprimné po-

ďakovanie za hlasy, ktoré ste mi 

odovzdali vo voľbách do mestského 

zastupiteľstva a zastupiteľstva VÚC. 

Kandidoval som ako skutočne ne-

závislý kandidát, vložil som do 

kampane (ak sa môj letáčik dá na-

zvať kampaňou) len svoje riadne 

zdanené peniaze. Nie som straníc-

ky nominant, ktorý sa tvári a dek-

laruje, že je nezávislý.

Po voľbách nikomu nič nedlžím, 

nikomu nie som zaviazaný. Mô-

žem slobodne plniť to, k čomu som 

sa zaviazal pred voľbami - chrá-

niť verejný záujem pred osobný-

mi a straníckymi záujmami a pre-

sadzovať pre ľudí prospešné veci.

Som jediný z  novozvolených 

poslancov, ktorý býva v paneláku 

na sídlisku Drieňová. Nepochopím 

zmýšľanie ľudí zo sídliska Drieňo-

vá, sídliska Juh a ostatných byto-

vých domov, ktorí si myslia, že ich 

potreby naplnia ľudia, ktorí býva-

jú v rodinných domoch a častokrát 

pre svoje podnikanie majú záujmy 

najmä na tom, čo má mesto ešte 

urobiť pre rozvoj turistického ru-

chu. Už doteraz bolo ťažké presa-

dzovať potreby a  záujmy sídlisk, 

ktorých potenciál nebol v  týchto 

voľbách využitý.

Voľby v našom meste, podľa mňa, 

čiastočne potvrdili, že človek si 

robí kampaň celý život svojimi čin-

mi, prácou, postojmi, nie nesplni-

teľnými sľubmi, facebookovými 

škriepkami a tapetovaním mesta.

Pavel Bačík

Nový grafi kon 
osobnej železničnej dopravy od 11.12.2022

Štiavnická Anča  foto Ján Petrík ml.

Ďalší veľký 
úspech 

našich vedcov

Týždeň vedy a techniky na Sloven-

sku 2022 už tradične vyvrcholil odo-

vzdávaním ocenení Cena za vedu 

a  techniku. Ocenenie „Vedecko-tech-

nický tím roka“ si odniesol tím pod 

vedením Ing. Andreja Kuncu, PhD., 

za výskum a  vývoj ekologicky ak-

ceptovateľnej metódy ochrany rast-

lín pred škodlivými druhmi hmy-

zu a ich patentovaný objav – Nosič 

biologicky aktívneho organizmu, na 

ktorom pracujú na NLC - LOS Ban-

ská Štiavnica. Kolegom gratulujeme 

a pripomíname, že záznam z udeľo-

vania ocenení si môžete pozrieť už 

19.11.2022 o 20.40 na Dvojke.

NLC ZV
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V pondelok 7. novembra 2022 sa 

uskutočnilo záverečné stretnutie 

k medzinárodnému projektu 

Dobrovoľnícke mestá +. 

V  úvode stretnutia všetkých prí-

tomných privítala primátorka mes-

ta Banská Štiavnica Mgr. Nadežda 

Babiaková. Poďakovala sa všetkým 

členom miestnej skupiny URBACT 

za ich prácu, za všetky uskutoč-

nené podujatia a  za záujem pri-

niesť tému dobrovoľníctva aj do 

nášho mesta. Koordinátorka pro-

jektu Mgr. Henrieta Godová po-

kračovala krátkym predstavením 

projektu. Členovia miestnej skupi-

ny URBACT sa zúčastňujú medzi-

národných stretnutí, na ktorých sa 

inšpirujú príkladom dobrej praxe 

vedúceho partnera projektu Mesta 

Athienou na Cypre, kde sa uskutoč-

nilo v dňoch 9. – 12. 11. 2022 aj zá-

verečné medzinárodné stretnutie. 

Koordinátorka miestnej skupiny 

URBACT prednostka MsÚ Ing. Iva-

na Nikolajová pokračovala krátkou 

prezentáciou sociálnej politiky mes-

ta. Spomenula opatrovateľskú služ-

bu, denné centrá seniorov, preprav-

nú službu, mestskú „noclaháreň“, či 

Výmenník. Súčasťou skupiny je aj 

OOCR Región Banská Štiavnica, 

ktorá sa pripája ku krajskej dobro-

voľníckej aktivite čistenia turisticky 

vyhľadávaných lokalít od odpadov. 

Dobrovoľníctvo sa snažia propa-

govať medzi deťmi a ich rodičmi aj 

na MŠ 1. mája či Špeciálnej základ-

nej škole. Študentov stredných škôl 

k dobrovoľníctvu zas vedú pedagó-

govia alebo vychovávatelia školské-

ho internátu. Inšpirovať miestnych 

obyvateľov sa snaží aj Komunitné 

centrum Šobov, ktoré pravidelne 

organizuje čistenie stojísk na odpad 

a  odpratávanie čiernych skládok 

v  okolí bytoviek. Miestna skupina 

URBACT okrem koordinácie a mo-

tivácie dobrovoľníkov podporuje aj 

medzigeneračnú spoluprácu. Pra-

videlné stretnutia seniorov z  Do-

mova Márie s deťmi z MŠ 1. mája, 

študentmi SOŠ lesníckej majú po-

zitívny dopad na psychické zdravie 

seniorov. V rámci medzigeneračnej 

spolupráce sa organizujú senior-

ské čítania pre deti z MŠ, či športo-

vý deň pre deti a seniorov. Stretnu-

tie generácií na Starom zámku 

organizuje Slovenské banské mú-

zeum. Ako člen miestnej skupiny 

URBACT tiež organizuje dobrovoľ-

nícke brigády, v spolupráci s Mest-

skými lesmi Banská Štiavnica, s. 

r. o. každoročne vysádza stromče-

ky, čím prispieva k znižovaniu svo-

jej uhlíkovej stopy. V rámci projektu 

sa zorganizovalo niekoľko dobro-

voľníckych aktivít, o  ktorých sme 

informovali aj prostredníctvom 

FB skupiny Dobrovoľníctvo v Ban-

skej Štiavnici. Záverečnej prezentá-

cie sa zúčastnil aj zástupca Sloven-

ského kontaktného bodu URBACT 

(MDaV SR) Ing. Matúš Žák, ktorý 

predstavil nový program URBACT 

IV. a možnosti čerpania fi nančných 

prostriedkov z neho na rôzne pro-

jekty týkajúce sa riešenia problé-

mov v  mestách. So záverom pro-

jektu sa však s  dobrovoľníctvom 

v  našom meste nekončí. Miestna 

skupina URBACT bude vo svojej 

činnosti pokračovať aj naďalej a ší-

riť povedomie o dobrovoľníctve me-

dzi obyvateľmi nášho mesta aj v bu-

dúcom roku. Tešíme sa, že sa k nám 

pridáte.

H. Godová, K. Gallová

Záverečná prezentácia projektu 
Dobrovoľnícke mestá +

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 ?

V roku 2022 sa podarilo 

dokončiť rekonštrukciu hrobu 

Vavrinca Csibyho a vykonať 

prvú fázu rekonštrukcie hrobu 

Samuela Czipszera.

Rekonštrukcia hrobu Vavrinca 

Csibyho v  Panskom cintoríne za 

Piargskou bránou prebiehala od 

roku 2020 kedy Komisia pre pa-

mätihodnosti mesta začala hľadať 

dodávateľa rekonštrukcie. Po ne-

úspešnom hľadaní prvú fázu vyko-

nal dnes už zosnulý architekt Ivan 

Hrušovský – čistenie od brečtanu, 

machu, lišajníkov a  zlátenie. Túto 

činnosť vykonal medzi rokmi 2020-

21. Následne z  dôvodu jeho pred-

časnej smrti rekonštrukcia stála 

a obnovu veka a obrubníka vykonal 

pán Blahút v roku 2022.

Hrob Samuela Czipszera v  Evan-

jelickom cintoríne mal vážne na-

klonený pomník, ohrádku a  bol 

celkovo zanedbaný. Podklady k  re-

konštrukcii a  potrebné povolenia 

boli zabezpečené v  roku 2021, ná-

sledne sa v  roku 2022 pristúpilo 

k vyrovnaniu pomníku, odkopania 

časti zosúvajúceho sa svahu, zák-

ladnej oprave ohrádky, obrubníka 

a  vysypaniu hrobu bielym štrkom. 

Práce opäť vykonal pán Blahút.

Cena prác na oboch hroboch bola 

2000€ a  bola hradená z  mestského 

rozpočtu na pamätihodnosti mesta. 

V roku 2023 plánuje Komisia pre pa-

mätihodnosti mesta pokračovať v za-

čatých prácach obnovy chránených 

hrobov v Evanjelickom cintoríne.

Csiby Vavrinec/Lörincz (1849-

1903) bol vedúcim katedry lesnej 

ťažby a  zužitkovania dreva, pred-

nášal všeobecné a  lesné staviteľ-

stvo, ťažbu, rybárstvo, poľovníctvo 

a náuku o zbraniach. Skonštruoval 

univerzálny lesný nakladač a  me-

rač nakládky, ako aj rôzne prístro-

je a pomôcky na vynášanie a mera-

nie v  lesníctve. Ako prvý u  nás sa 

zaoberal fotogrametriou a  jej apli-

káciou v lesníctve. Než sa stal pro-

fesorom na akadémii viedol taxač-

né oddelenie lesného hospodárstva 

v Banskej Bystrici.

Samuel Czipszer (1781-1857) bol 

krajčírskym majstrom, známy svo-

jou dobročinnosťou. Počas svojho 

života venoval evanjelickej cirkvi 

15 000 forintov. Dary pomohli ban-

skoštiavnickej evanjelickej cirkvi 

odkúpiť v roku 1859 Winter – Fer-

dinandovský dom, v  ktorom bol 

zriadený byt pre kňaza a učebne pre 

dve dievčenské triedy. Aj v  testa-

mente odkázal Szipszer 2000 forin-

tov evanjelickej škole na Dolnej uli-

ci 2000 forintov a 10 000 forintov 

pre konfi rmantov. Za túto dobro-

činnosť získal po smrti veľmi čestné 

hrobové miesto – hneď vedľa evan-

jelického superintendenta Jána Se-

beríniho.

MsÚ, KPPM

Ďalšie chránené hroby opravené

Hrob Csiby Vavrinec/Lörincz pred rekonštrukciou  foto Peter Chytil 

Hrob Csiby Vavrinec/Lörincz po rekonštrukcii  foto Peter Chytil

Obec Baďan: Brezové metly - 

Tufové pivnice – Tradície - Ná-

učný chodník

Tradičná roľnícka obec na juž-

nom úpätí Sitna má sotva 200 

obyvateľov, je však bohatá na 

kultúru, tradície, zvyky a zacho-

valú ľudovú architektúru. Ba-

ďan sa po prvý raz objavil v pí-

somnostiach v  roku 1285 ako 

Villa Bagun.

Evanjelický kostol s  tisícroč-

nou rotundou

Dnešná podoba evanjelického 

kostola je výsledkom viacerých 

prestavieb, nájdeme tu prvky 

gotiky, renesancie aj klasiciz-

mu. Najstaršou a najvzácnejšou 

je románska rotunda, pravdepo-

dobne už z 12. storočia. Takých 

je na Slovensku iba okolo dvad-

siatky.

Izba ľudových tradícií a tkáč-

ska dielňa

Malá múzejná expozícia pribli-

žuje tradičný život a prácu oby-

vateľov obce Baďan v  dobách 

minulých. Je zariadená starým 

nábytkom, krojmi a  hlinenými 

kuchynskými nádobami.

Baďanské metly

Známe brezové metly vyrába 

miestny remeselník z  tradičné-

ho brezového prútia a  liesky. 

Metly s  regionálnou značkou 

Hont si môžete kúpiť aj v krčme 

„U Jana Brata”.

Tufové pivnice 

Pivnice vytesané do tufovej ska-

ly vznikli pred viac ako 1100 

rokmi. Na podlahe sa nachá-

dza otvor v tvare fľaše, navrchu 

úzky, dole rozšírený. Odkry-

té a  sprístupnené sú zatiaľ 4. 

V pivniciach sídlia vzácne neto-

piere a krášli ich nádherná oko-

litá príroda a ticho.

Náučný chodník Po stopách 

predkov

Prírodno-historický chodník na 

9 paneloch približuje autentic-

ké spomienky miestnych obyva-

teľov. Chodník začína v obci La-

dzany a  končí pri chate Dobrá 

voda pri Počúvadlianskom jaze-

re. Dĺžka trasy je 11 km, pešo ho 

prejdete za cca 5 hodín.

Viac informácií sa o výletoch do 

okolia B. Štiavnice dozviete na 

stránke:

www.supervulkanstiavnica.sk 

Tím OOCR Región Štiavnica
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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.: Dolná, Katova, Malé trho-

visko, Na Zigmund šachtu, Reme-

selnícka, Robotnícka, Spojná, Ta-

baková.

- 6. 12. v čase od 8.00 – 15.30 na 

ul.: Počúvadlianske Jazero.

Ďakujeme za porozumenie!

Július Bodor, riaditeľ sekcie 

Dispečingy SSD, a.s.

a jeho asistentky Ing. Petry 

Krátkej na Počúvadlianskom 

jazere v chate Lodiar dňa 

11.11.2022 pri príležitosti 

stretnutia členov Únie nevi-

diacich a slabozrakých č. 61 

a členov Denného centra 

v Banskej Štiavnici.

Už dlhšie plánované posedenie pri 

kapustnici s naším europoslancom 

sa podarilo uskutočniť 11.11.2022. 

V  piatok ráno nás autobus, kto-

rý nám poskytol Mgr. Peter Ernek 

a nazbieralo sa nás celkom 32 osôb 

smeroval z  Križovatky na určené 

miesto. Museli sme chvíľu počkať, 

kým doraňajkovali študenti, zatiaľ 

sme sa usadili v menšej miestnos-

ti, kde som oboznámila prítomných 

s  programom na celé dopoludnie. 

Po uvoľnení priestorov sme si ešte 

precvičili piesne, ktorými sme chce-

li celé stretnutie spríjemniť.

Na začiatku nášho posedenia sme si 

uctili pamiatku úmrtia našej členky 

minútou ticha. Boli sme ponúknu-

tí kávou, potom sme sa presťahovali 

do zasadačky, kde sme sa debatova-

li a mnohí z nás išli na prechádzku, 

preto práve v tento deň bolo slneč-

né počasie. 

Čakali sme na príchod pána euro-

poslanca a jeho asistentky. Z vďaky, 

že sa nám dosť často venuje, pripra-

vili sme pre neho a  jeho asistent-

ku malé darčeky. Pán europoslanec 

nám priniesol aj malé darčeky, kto-

ré nám porozdávala jeho pani asis-

tentka. Keď dorazil, so všetkými 

prítomnými si podal ruku a  začali 

sme obedovať. Podávala sa výborná 

kapustnica s  hríbmi a  druhé jedlo 

klobásky a  jaternice so zemiakmi 

a uhorkami. Po obede sa začala dis-

kusia na tému zdražovania elektri-

ny a plynu, jeho dopad pre viacdet-

né rodiny, ľudí v núdzi, ako aj nás 

samotných dôchodcov. Medzitým 

nám pani kuchárky pripravili štrúd-

ľu, ktorá nám veľmi chutila.

Po rozprave sa s  nami pán euro-

poslanec rozlúčil a  sľúbil, že sa 

stretneme 8. decembra v novo vy-

maľovaných priestoroch, kde bude-

me sláviť Mikuláša.

Ďakujeme aj pána Mgr. Petrovi Er-

nekovi a jeho skvelým kuchárkam.

Do ďalšieho obdobia prajeme pána 

europoslancovi veľa zdravia, osob-

ných a pracovných úspechov!

Helena Šušková,

vedúca DC a predsedníčka ÚNSS

Návšteva europoslanca 
Mgr. Róberta Hajšela

Dňa 4.11.2022 sa v Banskej 

Štiavnici uskutočnilo sláv-

nostné podujatie pri príle-

žitosti odhalenia pamätnej 

tabuľky zoradiska banských 

vozov, naplnených rudou, 

vytvoreného na upravenom 

pozemku manželov Jozefa 

a Drahoslavy Bóňovcov,

 na ul. Na Červenú studňu, 

povyše domu Deža 

Hoffmanna. 

Podujatie, ktorého sa zúčastnilo 

vyše tridsať osôb, sa začalo baníc-

kou hymnou „Zdar Boh hore!“ v po-

daní spevokolu Štiavničan. Potom 

nasledovala informácia RNDr. Ka-

rola Weisa, PhD., o žile Jozef, ktorá 

prebieha v línii zoradiska, po nej na-

sledovala pieseň „Dolnú bránu“ a tri 

krátke príhovory. Prvý predniesol 

Ing. Ivan Bača, generálny riaditeľ 

Slovenskej banskej, s.r.o., Hodru-

ša-Hámre, ktorý uviedol skutoč-

nosť, že v súčasnosti je XIV. obzor 

šachty Rozália spojený s XII. obzo-

rom Novej šachty cez žilu Ochsen-

kopf a z banskej chodby, vedenej po 

žile Terézia, pochádzajú aj tri ban-

ské vozy, ktoré tam zostali z  čias 

prevádzky závodu Rudných baní 

v Banskej Štiavnici. Vozy sa teda po 

30 rokoch dostali z podzemia Ban-

skej Štiavnice na povrch a v súčas-

nosti montánne skrášľujú cestu od 

Nám. sv. Trojice smerom k  tajchu 

Veľká Vodárenská. Po ňom nasle-

doval prihovor Ing. Bóňu, v ktorom 

sa vyznal aj zo svojho úprimného 

vzťahu k  Banskej Štiavnici, odkiaľ 

pochádza jeho manželka, preto si 

tu zakúpili a  opravili starý baníc-

ky domček, aby mali kde tráviť ví-

kendy, keďže žijú v  Nitre. Násled-

ne sa rozhodli upraviť nehostinný 

breh na cestou, na ktorom vytvori-

li aj priestor na umiestnenie koľajis-

ka pre banské vozy, symbolizujúce 

novodobú banskú históriu mesta. 

Pochopenie na ich dodávku našli 

u Ing. Baču, za čo sú mu veľmi vďač-

ní. Tretí príhovor predniesol Ing. 

Richard Kaňa, ktorý vyzdvihol ak-

tivitu manželov Bóňovcov, členov 

baníckeho spolku, ktorí sa svojim 

počinom pričinili o skrášlenie histo-

rického jadra Banskej Štiavnice. Po-

tom nasledovalo vlastné odhalenie 

pamätnej tabuľky, zahalenej baníc-

kou zástavou, ktoré spoločne vyko-

nali Ing. Bača a Ing. Bóňa. Štafáž pri 

odhalení zabezpečili Jozef Osvald 

a Ivan Madara, ako aj zástavník Šte-

fan Psotný. Po zaspievaní baníckej 

hymny „Banícky stav“ nasledovalo 

malé pohostenie s  družnou disku-

siou, ktorú nenarušilo ani pomerne 

nepriaznivé počasie. Zdar Boh!

Milan Durbák

Montánne skrášlenie historického jadra mesta

Odovzdanie darčeka pre p. europoslanca  foto archív autora

Účastníci podujatia pred zoradiskom banských vozov  foto archív autora

Výpožičný 
režim

v mestskej knižnici:

po, ut, st, pi: 8.00-11.30 12.00-

17.00, št: nestránkový deň

pobočka sídl. Drieňová:

po a st: 8.00 – 12.00

Kontakt: 045/3214461

Bližšie info sa dozviete na web 

stránke mesta Banská Štiavnica, 

príp. na tel. č.: 045/6949658.

MsK
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Spomienka

Dňa 

22.11.2022 si 

pripomíname 

rok od odcho-

du do večnosti 

nášho milovaného Alexan-

dra Rihu zo Svätého Anto-

na. Kto ste ho poznali, ve-

nujte mu tichú spomienku. 

Stále spomínajú 

manželka, synovia, 

nevesta, a vnučky Saška, 

Sofi nka a Nellka

oznamy, 
spomienky

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

Oznam
Vážení klienti, dovoľujeme si Vás 

upozorniť, že z  technických dô-

vodov bude Úrad práce, sociál-

nych vecí a  rodiny Banská Štiav-

nica a pracoviská: Žarnovica, Žiar 

nad Hronom, Nová Baňa, Krem-

nica v  piatok 18.11.2022 fun-

govať v  obmedzenom režime. 

V  prevádzke bude iba podateľ-

ňa  v  budove na adrese: A.T.Syt-

nianskeho 1180, 969 58  Banská 

Štiavnica, SNP 122, 965 73  Žiar 

nad Hronom na osobné podanie 

písomností  v  čase od 08:00 do 

10.00.

UPSVaR

Kto z Banskoštiavničanov 

by ju nepoznal? 

Vždy dobre naladenú, aktívnu, 

prívetivú, veselú, milujúcu naše 

mesto, rodinu, priateľov, bývalých 

študentov, známych..., a neodmys-

liteľne- poéziu. Dodnes naspamäť 

recituje Sládkoviča, Smreka či iných 

poetických velikánov, prezentu-

je rada nové literárne počiny v na-

šom meste a sama aktívne píše pró-

zu i poéziu:

„Zastavte sa len na chvíľočku,

len na pár slov, len na pár viet...

Do spomienok len tak po očku

medzi rečou poďme načrieť.

Lebo zas dlho neprídete,

lebo deti, práca, sviatok...

Prirýchlo je, viem, dnes na svete,

pondelok a zase piatok.

Mám nové vtipy, nové básne,

poseďme si len tak „ v kľude“,

lebo nabudúce je slovo zvláštne,

a zajtra už možno nebude.

Tak trochu si zaspomínajme

hlučne, veselo, alebo...?“

Tak si trochu zaspomínajme, milá 

Marika, a hoci aj hlučne a veselo, na 

chvíle spoločne prežité. Alebo? Ne-

cháme to radšej na živé stretnutie, 

ktoré vždy tak rada a aktívne orga-

nizuješ?... Pred niekoľkými rokmi 

(či už je to dávno?) si založila klub 

priateľov poézie, ktorý sa postup-

ne vyprofi loval na Autorský klub li-

terátov, hudobníkov, výtvarníkov 

a  fotografov v  Banskej Štiavnici, 

alebo aj A(utorský) klub. Združila 

si okolo seba priaznivcov literatú-

ry, zvlášť poézie a  nesmelých, za-

čínajúcich autorov, z  ktorých dnes 

už mnohí majú za sebou niekoľko 

prezentácií vlastných kníh,  literár-

ne večery či víťazné vavríny z  lite-

rárnych súťaží. Chceme sa Ti dnes, 

pri príležitosti Tvojho významné-

ho životného jubilea poďakovať za 

všetko, čo si pre nás urobila a s lás-

kou, húževnatosťou a vierou v nás, 

vložila do farebnej mozaiky kultúr-

neho diania v  našom meste. Buď 

nám ešte dlho zdravá, živá, aktívna 

a dobre naladená, tešíme sa na Tvo-

je ďalšie a ďalšie literárne počiny!

Rovnako nech zaletia naše priania 

všetkého najlepšieho do dní požeh-

nanej jesene našej neodmysliteľnej 

súpútničke, členke klubu a taktiež ju-

bilantke Martuške Boroškovej a ne-

viditeľnému mužovi za hľadáčikom 

fotoaparátu pri nespočítateľnom 

množstve rôznych podujatí- Lubkovi 

Lužinovi. Živjó, vzácni jubilanti!

Vaši priatelia 

z A(utorského) klubu

Keď sa povie Marika Petrová

Jesenné obdobie je 

už pravidelným časom, kedy 

sa schádzajú členovia výboru 

Slovenského zväzu telesne 

postihnutých, aby spoločne 

zagratulovali tohtoročným 

jubilantom.

Sme vďační Súkromnej hotelovej 

akadémii a pani riaditeľke Ing. Ja-

roslave Maruškovej, CSc. za priesto-

ry, krásnu výzdobu, výborné jedlo, 

ktoré pre nás pripravili. Naviac nám 

svoje umenie predviedli dievčatá 

z  tanečnej skupiny Aplaus vo svo-

jom krásnom vystúpení. Okrem 

nich sa nám predstavili s  vlastnou 

literárnou tvorbou aj Matilda Rez-

níčková a  Mária Petrová, za čo im 

tiež ďakujeme.

Hosťami na tomto milom stretnutí 

bol pán riaditeľ Úradu práce Miku-

láš Pál, ktorý je zároveň aj poslan-

com MsZ v  Banskej Štiavnici aj 

poslancom BBSK. Taktiež sme pri-

vítali poslanca MsZ Banskej Štiav-

nice Petra Erneka.

Obom hosťom ďakujeme za ich 

účasť, odovzdanie kvetín a  gratu-

lácie našim jubilantom. Veľmi si to 

vážime a tešíme sa z výbornej spo-

lupráce, lebo obaja poslanci sa ve-

nujú seniorom počas celého roka na 

mnohých akciách.

Sú to pre nás vzácne chvíle, hlavne, 

keď sa stretávame s jubilantmi vyš-

šieho veku, 75+ až po 90+. Práve 

pani učiteľka Alica Pešlová oslávi-

la krásne jubileum 90 rokov. Máme 

radosť, že je v takej výbornej kon-

dícii.

Možno je to aj vďaka nášmu štiav-

nickému regiónu, kedy sa naši ob-

čania veľa nachodili pešo po týchto 

krásnych kopcoch, a tým ste si vy-

tvorili výborný zdravý základ pre 

dlhovekosť. Je výborné, že sa spolu 

pravidelne stretávame na turistic-

kých vychádzkach, výletoch, kúpa-

ní či iných akciách, pretože to bla-

hodarne vplýva na celkové zdravie 

seniorov, ako na fyzické, tak aj na 

psychické.

Dovoľte mi preto v mene celého vý-

boru SZTP zaželať všetkým jubilan-

tom do ďalších rokov hlavne veľa 

zdravia, radosti, spokojnosti, poho-

dy v rodinách aj v kruhu priateľov, 

aby sme sa mohli takto stretávať čo 

najdlhšie. 

Eva Šestáková 

predseda OC SZTP B. Štiavnica

Jubilanti

Jubilanti v priestoroch SHA  foto archív autora

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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Galéria Jozefa Kollára: 

18.11.2022 o 18:00

Slovenské banské múzeum - Galéria 

Jozefa Kollára v Banskej Štiavnici vás 

srdečne pozýva na vernisáž dvoch 

nových výstav, výstavu ekologické-

ho festivalu Nasuti s názvom Divoči-

na a výstavu Johany Merta Povrcho-

vá ťažba, ktorá sa uskutoční v piatok, 

18. novembra o 18:00. 

Nasuti - festival súčasného ume-

nia s  environmentálnym zamera-

ním bude tento rok prebiehať v meste 

Banská Štiavnica. Vo Veľkej sále Galé-

rie Jozefa Kollára sa bude konať výsta-

va festivalu s názvom Divočina (Kým 

sme tancovali). Výstava predstaví die-

la od Petra Barényiho, Paliho Hovan-

ca, Martina Špirca, Tomáša Rafu či 

Gabriely Zigovej. Kurátorkou výstavy 

je Diana Klepoch Majdáková. 

Jadrom naratívu výstavy je človek 

a jeho vnútorné prežívanie ohrozenia 

klimatickou katastrofou. Sledujeme, 

ako ľudstvo podlieha vytesňovaniu 

ekologických problémov, ktoré - hoci 

vedú k  ich ďalšiemu prehlbovaniu - 

sa podobá povestnej hudbe na Titani-

cu dávajúcej nám do poslednej chvíle 

nádej bláznov. Ponárame sa do princí-

pov populárneho štýlu života pre prí-

tomný okamih a je len na nás, či ho 

zavrhneme ako obyčajnú sebeckosť 

a hedonizmus, alebo prijmeme jedinú 

stratégiu prežitia nášho druhu. Výsta-

va potrvá do 30. apríla 2023.

V piatok, 18. novembra otvoríme aj 

výstavu Johany Merty s názvom Po-

vrchová ťažba. Autorka vo svojom 

projekte zohľadňuje niekoľko rovín - 

osobnú skúsenosť - všeobecne platné 

hodnoty - historické a kultúrne javy. 

Pojem „povrchová ťažba“ volí s  ohľa-

dom na nedávno uzavretú minulosť 

krajiny a  mesta Banskej Štiavnice, 

ale aj s ohľadom na súčasnú globál-

nu tendenciu pristupovať k  veciam 

iba povrchne. Merta zároveň zva-

žuje témy hodnôt a priorít záujmov 

jednotlivcov aj inštitúcií vo vzťahu 

k prostrediu.

Johana Merta (*1987) je pôvodom 

brnenskou umelkyňou, kde študo-

vala výstavníctvo, performanciu, in-

termédia, kresbu a grafi ku. Štúdium 

absolvovala v  roku 2017. Pracuje 

s  kombináciami rôznorodých mate-

riálov aj umeleckých médií. Väčšinou 

tieto priestorové koláže prezentuje 

ako kompaktné inštalácie bez ohľa-

du na nejednotnosť času ich vzni-

ku alebo hmotnú nesúrodosť. Merta 

o tomto prístupe kombinovania ho-

vorí ako o rozprávaní. Príbeh je neod-

deliteľnou súčasťou jej tvorby, občas 

je abstrahovaný, inokedy vyzerá veľ-

mi rozprávkovo, ale dôraz je pritom 

vždy kladený na mieru pozorovateľo-

vej schopnosti vnímať.

Partneri výstavy: Banskobystrický 

samosprávny kraj, Chateau Topoľ-

čianky, spevokol Štiavničan

Srdečne pozývame na vernisáž!

Tím GJK

Takmer každému sú známe 

typické sviatky ako MDŽ, Deň 

matiek či po novom aj Deň 

otcov. 

Práve mužom však chýba sviatok, 

určený všetkým, nie len tým, ktorí 

sa stali otcami. Ja sama som o ňom 

počula prvýkrát asi pred tromi rok-

mi. Pritom podľa dostupných zdro-

jov má korene na konci 20. storo-

čia. Bolo to vraj 19. 11. 1999, keď 

si v Karibiku doktor Jerome Teeluc-

ksingh uvedomil, že na svete nee-

xistuje „sviatok”, ktorý by oslavoval 

všetkých mužov a  chlapcov. Pove-

dal si, že je dôležité oceniť každého 

jedného, ktorý  predstavuje prínos 

pre spoločnosť. Chcel si tak uctiť 

jeho najväčší vzor, svojho otca, kto-

rý sa v tento deň narodil. Preto od 

roku 1999 celosvetovo 19. novem-

bra, teda už 23 liet, (práve v  tom 

roku sa totiž narodil aj môj syn), 

vedú muži rôzne diskusie, konfe-

rencie, semináre alebo aj festivaly, 

súťaže či verejné zbierky, kde rozo-

berajú rôzne témy. 

Otcovia, bratia, kamaráti, ko-

legovia. Muži oslavujú mužov! 

19. november patrí všetkým 

„skutočným chlapom”, ktorí učia 

druhých chlapov a chlapcov život-

ným hodnotám a  povinnostiam 

byť správnym mužom. Medziná-

rodný deň mužov (MDM) sa osla-

vuje už vo viac ako v 80-tich kra-

jinách. USA, Austrália, Nórsko, 

Francúzsko, India, Kanada, An-

glicko, Čína, Pakistan, Jamajka 

a mnoho ďalších.

Preto aj prostredníctvom našich 

novín prajeme všetko dobré k to-

muto sviatku všetkým mužom, 

bez rozdielu. Plus im ešte pripá-

jam ako osobné venovanie jednu 

z mojich básní.

Daniela Sokolovičová

Je čas - vzdať úctu všetkým mužom!

Vernisáž výstavy festivalu Nasuti 
- Divočina a výstavy Johany Merta - Povrchová ťažba

Ruka muža
Aké pekné

je chytiť ruku muža,

ktorý vás má rád.

Manželova ruka

to často býva

alebo iného muža snáď.

Môže byť synova,

keď v strachu detstva

chytá sa vás mocne.

Alebo na smrteľnej posteli

podá vám ju otec.

A môže to byť učiteľ,

ktorý potriasa vám pravicou,

keď lúčite sa so školou

za poslednou lavicou.

Tiež kňazova ruka

ďakuje vám

za prinesené dary,

keď stretnete sa počas omše

zoči voči pri oltári.

Či starého otca 

zvráskavená ruka

čaká vás pod oblôčkom,

keď ponáhľa sa podať vám ju

už neistým krôčkom.

Aké pekné 

je chytiť ruku muža,

ktorý vás má rád.

Veď toľko rôznych podôb 

podaná ruka

môže mať.

Daniela Sokolovičová

Poďakovanie
Dňa 11.11., v deň sviatku sv. Mar-

tina, ktorý je patrónom obce Ban-

ský Studenec, sa uskutočnilo v tej-

to obci mimoriadne pozoruhodné 

podujatie. Bolo určené síce pre deti 

z tejto obce, ale keďže avízo tohto 

podujatia bolo aj na stránke obce 

www.banskystudenec.sk, dostalo 

sa k nemu aj viacero Štiavničanov. 

Určite neobanovali, ale hlavne via-

cero štiavnických detí, ktoré sa toh-

to mimoriadne vydareného podu-

jatia pod názvom „Svätomartinský 

lampášikový sprievod“ zúčastnili. Aj 

na tomto mieste považujeme za 

potrebné sa poďakovať hlavným 

organizátorom tohto podujatia, aj 

na ďalšie funkčné obdobie zvolené-

mu starostovi obce Pavlovi Santori-

sovi a dekanovi Norbertovi Ďurdí-

kovi. Už teraz sa tešia na podobné 

budúcoročné podujatie.

Banskoštiavnické deti 

a ich rodičia
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Aktuálne v kine Akademik
Štvrtok 17.11. o 18:30 hod.

Turnaj snov
Komédia, dokumentárny, 72 min., 
MP:15, vstupné: 2,50€

Piatok 18.11. o 18:30 hod.

Trojuholník smútku
Komédia, dráma, 142 min., MP:15, 
vstupné: 4€. Model Carl a jeho 
partnerka infl uencerka Yaya sú 
pozvaní na luxusnú výletnú plav-
bu. Spoločnosť im tu robí sku-
točne vybraná smotánka. Je tu 
starý mládenec hľadajúci život-
nú lásku, výstredný ruský ob-
chodník a celému mumraju vládne 
kapitán, ktorý je večne pod pa-
rou. Keď nečakaná udalosť zamie-
ša kartami, charaktery cestujú-
cich sa ukážu v pravom svetle.

Sobota 19.11. o 18:30 hod.

Menu
Horor, triler, 107 min., 
MP:15,vstupné: 6€. Mladý pár 
cestuje na odľahlý ostrov, aby 
navštívil a zažil exkluzívnu 
reštauráciu, kde šéfkuchár pri-
praví bohaté menu s niekoľkými 
šokujúcimi prekvapeniami.

Nedeľa 20.11. o 16:00 hod.

Princ mamáčik
Rozprávka, 100 min., MP, vstup-
né: 6€. Princ Ľudovít Otomar je 
na princa trochu starý, má 39 
rokov. Bojí sa takmer všetké-
ho, nechce sa oženiť a väčši-
nu života trávi pofl akovaním sa 
po honosnom zámku a priľahlých 
poliach. Múdry kráľ Radomil mu 
preto pripraví nečakaný dar-
ček. Princ sa jedného rána pre-
budí v lese v obyčajných šatách 
a v sprievode drsného rytiera 
Hudrovala sa má vydať do sve-
ta, aby zistil, o čom je život, 
a možno konečne aj dospel. 

Nedeľa 20.11. o 18:30 hod.

Plná 6
Dokument, 80min., MP:12,vstup-
né: 5€.a príbeh muža z obyčaj-
ných pomerov, ktorý podľahol 
vášni rýchlosti a podriadil jej 
svoj život aj telo.

Streda 23.11. o 17:00 hod.

Snow fi lm fest
Vstupné: 3€ 
Celovečerné pásmo špičkových fi l-

mov o lyžovaní, zimnom lezení, 
snowboardingu, freeride a ďal-
ších zimných športoch.

Štvrtok 24.11. o 18:30 hod.

Odpočítavanie – Po-
sledný fi lm Ivana 
Palúcha
Dokument, 77 min., MP:7, vstup-
né: 4€. Životný príbeh slo-
venského fi lmového herca Iva-
na Palúcha (1940-2015). Film je 
zostavený z fi lmových ukážok zo-
radených v spätnom chode. V 60-
tych rokoch sa dotkol hviezd, 
keď účinkoval vo fi lmoch po boku 
európskych legiend, akými boli 
Annie Girardot, David Warner, 
Anna Karina alebo Anita Pallen-
berg. V roku 1969 mal na festi-
vale v Cannes tri fi lmy: Michael 
Kohlhaas – Der Rebell od Volkera 
Schlöndorffa, Čoskoro bude ko-
niec sveta od Aleksandara Petro-
vića a Markéta Lazarová od Fran-
tiška Vláčila. Na rozdiel od 
západných kolegov sa po návrate 
do socialistického Českosloven-
ska jeho kariéra zastavila. 

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 10 eur v pizzerii, reštau-

rácii Sv. Barborka, A. Kmeťa 2, Ban-

ská Štiavnica si výherca môže vy-

zdvihnúť v  redakcii ŠN. Správne 

znenie krížovky z č. 39/2022: „Kto 

si myslí, že mu slobodu druhí vybojujú, 

ten jej nie je hodný.“ Výhercom sa stá-

va Jarmila Baluchová, 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 

28.11.2022.

V tajničke sa ukrýva výrok Ch. Bu-

kowski: „Problém tohto sveta je, že... 

(dokončenie v tajničke).

A., Iniciálky Heviera, odd. v nemoc-

nici, sťa, 6 v Ríme, povzdych, argón,

B., 4. časť tajničky, žena,

C., Zábava, bočná strana, zvratné 

zámeno, krídlo odb., časť Viedne,

D., Textová skratka, žen. meno, 

1005 v Ríme, farby, hlas hada,

E., Horká rastlina, zabávala, pracu-

jú motykou,

F., Liter, 1. časť tajničky, pond,

G., Nespi, zrazu, stred slova toniov, 

stred slova mysli,

H., Vápnik, spolu, patriaci Apoline, 

babylonská bohyňa Zeme,

I., Jedna v Ríme, druh platby, pat-

riaci Adovi, mŕtvy v boji,

J., 2. časť tajničky, pretrváva, kve-

ty obilia,

K., Adriana, Koniec tajničky.

1., Daň na tovare, 5. časť tajnič-

ky, hľa,

2., Les, Lýdia, barel,

3., Stred slova bachar, Lena, Sidó-

nia,

4., Vodný živočích, spoluhlásky 

v slove netov, opísanie,

5., Rozprávková postava, Alžbeta, 

samohlásky v slove korale,

6., Kanadský spevák, lekár, liečiaci 

alopaticky, bór,

7., Žni, 1994 v Ríme, poľská rieka,

8., Hmyz podobný včele, posta-

va kúzelníka z  Arabely, poľovačka, 

predložka 6. pád,

9., Talian, darobná, eman,

10., Rozprávková postava, patriaci 

Anne, DKP naopak,

11., Rub, otázka na 1. pád, vlastni-

lo,

12., Zahaľuj, elektricky nabité ató-

my, druh Evy,

13., Druh a  radca Mohameda, za-

znamenával si písmom,

14., Mária, 3. a  6. časť tajničky, 

Ozn. lietadiel Afganistanu.

Pomôcky: YA, DPH, Anas, Odra, 

Anka, Vigo.

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
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F

G

H

I

J

K

Kupón č. 41
Krížovka
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Najväčší slovenský knižný 

veľtrh sa tento rok konal 

v priestoroch Incheby od 

10. do 13. novembra 2022.

Návštevníkom netradičným spôso-

bom otváral brány do rôznych kniž-

ných svetov a prostredníctvom hra-

vých aktivít i pútavých panelových 

diskusií zoznamoval hlavne deti 

s čarom obyčajnej knihy.

Základná škola Jozefa Horáka už 

dlhodobo a pomerne úspešne spo-

lupracuje s  Čitateľským klubom 

Slovart, ktorý našich žiakov opäť 

pozval na Bibliotéku. V  piatok, 

11.11.2022, čiže v  deň, kedy osla-

vovali meniny všetci Martinovia, 

sa vybraní žiaci z našej školy (7. až 

9. ročník) prišli aspoň na jeden deň 

pozrieť do Bratislavy, aby zažili li-

teratúru tak trošku inak. Zúčastni-

li sa dvoch panelových diskusií, kto-

ré veľmi zručne prepojili učivo 5. až 

9. ročníka s  aktuálnymi etickými 

problémami, a  počas voľna mohli 

pátrať po knihách medzi populár-

nymi vydavateľskými domami aj 

knižnými obchodmi, ktoré sa v In-

chebe prezentovali.

Aj keď atmosféra veľtrhu bola 

po pandémii trošku komornej-

šia, neukrátila milovníkov litera-

túry o  úžasný zážitok. Našim žia-

kom ho sprostredkovali hneď dve 

popredné slovenské spisovateľky, 

a to Mária Lazárová, ktorá predsta-

vila svoju najnovšiu detskú knihu 

pre starších čitateľov s prozaickým 

názvom Líška s  dúhovými očami. 

A Miroslava Varáčková, spisovateľ-

ka pre mládež a dorast, ktorá svo-

jou knižnou novinkou Najmilšie 

želanie otvorila pomerne tabuizo-

vanú tému o depresii. Naši žiaci sa 

teda dozvedeli, ako pristupujú dve 

žánrovo odlišné autorky k  tvorbe 

svojich kníh, koľko úsilia ich stojí 

spracovanie témy a hľadania vhod-

ných podkladov pre svoje príbehy, 

čím všetkým si musí prejsť rukopis, 

aby sa vôbec mohol vydať, a čo obe 

autorky rady robia vo svojom voľ-

nom čase.

Zatiaľ čo pani Lazárová prakticky 

a pútavo našim žiakom vysvetľova-

la, ako funguje moderná rozprávka, 

s čím všetkým sa tento žáner môže 

miešať, akú má vnútornú štruktú-

ru (oprášili sa vedomosti aj z  lite-

rárnej vedy, nakoľko na pretras pri-

šli i také pojmy ako koncept, editor, 

tiráž, ilustrácia, korektor...) a  kam 

hranice ľudskej fantázie vedia prí-

beh odviať, pani Varáčková sa za-

merala na súčasnú kultúru a prob-

lémy spoločnosti. Jej kniha totiž 

otvorene hovorí o  rôznych podo-

bách depresie u  mladých, o  ne-

schopnosti nadviazať obyčajný ľud-

ských rozhovor či vyhľadať pomoc 

aj prostredníctvom sociálnych sie-

tí, ktoré sú v našej spoločnosti také 

populárne. Najmilšie želanie je však 

aj o tom, že byť iným nie je niečo, za 

čo by sme sa mali hanbiť, a že po-

jem „integrovať“ sa v školskom pro-

stredí občas mení na takého malého 

nepríjemného strašiaka. Súčasťou 

predstavenia knihy bola aj osveta, 

ktorá sa týkala organizácií ponúka-

júcich mladým ľuďom pomoc (IPč-

ko, Linka detskej istoty, CPPPaP 

atď.). A pretože naši žiaci majú kni-

hy naozaj radi, priestor na diskusiu 

využili v maximálnej možnej miere 

a odniesli si nielen darčeky v podo-

be predstavovaných kníh s  podpi-

som oboch autoriek, ale aj mnoho 

úžasných zážitkov či podpísané kar-

tičky obľúbených kuchárov z  ama-

térskej kulinárskej šou Pečie celé 

Slovensko.

Pomerne často sa hovorí, že deti ne-

čítajú. My sme radi, že môžeme toto 

konštatovanie vyvrátiť. Naši žia-

ci čítajú radi, rovnako tak sa o kni-

hách nadšene rozprávajú a  sú mo-

tivovaní spoznávať ďalšie knižné 

svety. Vďaka akciám, akými je na-

príklad aj taká Bibliotéka pedagogi-

ka, i vydavateľstvám, ktoré v náplni 

svojej práce majú zahrnuté  vede-

nie čitateľského klubu a spoluprácu 

s rôznymi školami alebo školskými 

zariadeniami, je čítanie kníh oveľa 

zábavnejšie.

Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí 

sa akcie zúčastnili. Ďakujeme rodi-

čom, ktorí umožnili svojimi deťom 

účasť na krátkej spoznávacej exkur-

zii vo svete kníh aj v čase, kedy sa 

v rukách každý cent obráti i tri razy. 

A ďakujeme vydavateľstvu Slovart, 

menovite pani Michaele Jůrovej, 

manažérke Čitateľského klubu Slo-

vart, za to, že sme sa mohli opäť raz 

stretnúť na úžasnej akcii, ako aj za 

krásne darčeky, ktoré si naši žiaci 

našli na svojich miestach pred pr-

vou diskusiou.

Už teraz sa veľmi tešíme na ďalší 

ročník!

Veronika Inglotová

Bibliotéka pedagogika 2022

Žiačky si odniesli darčeky  foto archív autora

Žiaci sa zúčastnili panelových diskusií  foto archív autora

O štiavnických 
začiatkoch

Na počiatku civilizácie sa ľu-

dia usádzali v údoliach, kde našli 

vodu. Významov bolo viacero – 

okrem prístupu k vode a potrave, 

dolina vedela v ľuďoch vyvolať fa-

lošný pocit bezpečia. Prečo faloš-

ný? Také údolie obklopovali kop-

ce či skaly, s jednou nechránenou 

stranou. V  prípade prírodnej ka-

tastrofy ako potopa alebo výbuch 

sopky (ľudia sa veľmi radi usádza-

li pod sopkou kvôli tamojšej úrod-

nej pôde), to bola pre obyvateľov 

údolia konečná. Taktiež, v prípade 

útoku na takúto usadlosť je veľmi 

jednoduché zahatať všetky úniko-

vé cesty.

Čo sa okolia Štiavnice týka, ľu-

dia sa v  údolí usadili oveľa ne-

skôr ako na kopcoch a vyvýšených 

miestach. Útočisko pre najstarších 

obyvateľov predstavoval práve 

vrch Sitno. Ten by sme mohli na-

zvať strategicky skoro perfektným 

miestom. Naši predkovia to po-

chopili už v praveku a usadili sa na 

Sitne medzi skalami. Ich rozhod-

nutie nasledovala asi každá civili-

zácia po nich. Sitniansky hrad bol 

postavený na tak dobrom mieste, 

že jeho poloha medzi storočiami sa 

nezmenila, neskoršie generácie už 

na miesto len dorobili nadstavby 

a  neskôr pribudli hradby, za kto-

ré sa mohli aj blízko bývajúci de-

dinčania ukryť v prípade nájazdov. 

Tiež sa postavila vatra, ktorá bola 

súčasťou protitureckého obranné-

ho systému a dopomohla Štiavnici 

k tomu, že nás nikdy nedobyli Tur-

ci. No... Turci nás síce nedobyli, ale 

Sitniansky hrad bol dobytý hneď 

niekoľkokrát, čiže na obranných 

opatreniach bolo asi ešte treba za-

pracovať...

To však nič nemení na fakte, že 

brániť pevnosť zo Sitna je pomer-

ne výhodné. Rovnakú predsta-

vu mal asi Jozef Horák, keď písal 

povesť ako Sitňančania preľsti-

li Tatárov, ktorí sa mali usadiť na 

dnešnej Tatárskej lúke a  čakať, 

kým obyvateľov hradu vyhladujú. 

Tí však z posledných zásob upiekli 

veľké koláče a začali ich na Tatárov 

zhadzovať. Nevediac, že obyvate-

lia za hradbami by už nemali čo do 

úst na ďalší deň, ofenzívu vzdali. 

Túto povesť však dávno pred tým 

ako ju Horák prerobil na trhák, 

„zhodil“ Andrej Kmeť, ktorému na 

nej nič veľmi zmysel nedávalo.

Barbora Murgačová
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Otvorené:

po-ne: 8.00 – 16.00

Kontakt: 045/694965a3, 

ic@banskastiavnica.sk

IC BŠ

Banskoštiavničanka Eszter 

Hortobágyiová pokračuje vo 

víťaznom ťažení. 

Po nedávnom zisku titulu maj-

sterky Európy Spartan Race 

v  Londýne sa v  prvý novembro-

vý víkend v  gréckej Sparte stala 

majsterkou sveta Spartan Trifec-

ta. Táto súťaž spočíva v  kombi-

nácii všetkých troch terénnych 

prekážkových tratí Spartan Race 

– krátkej (5+ km), strednej (10+ 

km) a dlhej (21+ km), ktoré tvo-

ria tzv. trifectu. To znamená, že 

pretekári tri dni po sebe štarto-

vali na troch pretekoch a  sčítali 

sa im všetky tri časy dokopy. Esz-

ter zjavne má svoju sezónu, po-

tvrdila vynikajúcu formu a zvíťa-

zila vo veľkom štýle – nielen na 

celkový čas, ale vyhrala aj každé 

jednotlivé preteky, a  to s násko-

kom rádovo v minútach (celkovo 

až vyše 10 minút!). Zo všetkých 

pretekárok si najlepšie poradi-

la nielen s  náročným terénom, 

technickými aj silovými prekáž-

kami či blatom, ale v  posled-

ných rozhodujúcich nedeľných 

pretekoch aj s dažďom, chladom 

a  vetrom, keď zvíťazila s  celko-

vým časom 4 hodiny 23 minút 

35 sekúnd pred Alisou Petrovou 

a  Američankou Kris Rugloski. 

Eszter, srdečne blahoželáme 

a prajeme veľa zdravia, síl a ďal-

ších športových úspechov.

Tomáš Počai

Najlepšia Sparťanka na svete 
býva v Banskej Štiavnici!

Dňa 27.10.2022 sa na Základnej 

škole Jozefa Horáka uskutočnil 

už XXII. ročník Memoriálu 

Ladislava Kristu v zimnom 

viacboji všestrannosti. 

Preteky otvoril úvodným slovom 

riaditeľ ZŠ Jozefa Horáka, pán 

Mgr. Ján Maruniak, ktorý si zaspo-

mínal na osobnosť Ladislava Kristu 

i začiatky zrodu uctenia si jeho pa-

miatky práve týmto memoriálom. 

Disciplíny pozostávali zo  šplhu na 

tyči, skoku do diaľky z miesta, hodu 

plnou loptou a člnkového behu na 

4x10 m. Pretekov sa zúčastnili žiaci 

z piatich okresných škôl, a to zo ZŠ 

Jozefa Horáka, ZŠ Jozefa Kollára, 

Katolíckej spojenej školy, ZŠ Svätý 

Anton a ZŠ Guliver. Spolu si zasúťa-

žilo až 82 športovcov.

Sily si zmerali dievčatá /Ž 4,5,6/ 

aj chlapci /M 4,5,6/ v troch súťaž-

ných kategóriách.

Výsledky jednotlivcov po kategóri-

ách sú nasledovné:

Ž4: na 3. mieste sa umiestnila Olí-

via Dobrovičová (ZŠ J. Horáka), na 

2. mieste skončila Lucia Kuková (ZŠ 

J. Horáka) a  1. miesto si odniesla 

Ľuboslava Kuchtová (Katolícka spo-

jená škola).

Ž5: 3. miesto sa ušlo Nicol Hiklovej 

(ZŠ J. Horáka), na 2. mieste skon-

čila Lilien Luptáková (ZŠ J. Horá-

ka) a Tatiana Chovanová (Katolícka 

spojená škola) v tejto kategórii zví-

ťazila.

Ž6: na 3. mieste sa umiestnila Na-

tália Rückschlossová (ZŠ J. Horáka), 

2. miesto obsadila Sofi a Burianová 

(ZŠ J. Horáka) a 1. miesto si odnies-

la Alžbeta Hrčková (Katolícka spo-

jená škola).

M4: 3. miesto obsadil Filip Krkoš-

ka (ZŠ J. Horáka), 2. miesto patrilo 

Dominikovi Joklovi (ZŠ J. Horáka) 

a 1. miesto sa ušlo Jánovi Lucasovi 

Saboovi (ZŠ Svätý Anton).

M5: obsadili športovci zo ZŠ J. Ho-

ráka, a  to na 3. mieste skončil Ja-

kub Gulák, na 2. mieste skončil Ja-

kub Škoda a  1. miesto si odniesol 

Peter Farbiak.

M6: 3. miesto obsadil Ďurica Ján 

(ZŠ J. Kollára), 2. miesto patrí An-

drejovi Šramkovi (ZŠ J. Horáka) 

a 1. miesto obsadil Pálka Šimon ( ZŠ 

Guliver).

Do súťaže škôl sa započítali dva 

najlepšie výkony z  každej kategó-

rie z  každej školy. Na 3. mieste sa 

umiestnili Guliveráci s počtom bo-

dov 1067, na 2. mieste sa umiest-

nila Katolícka spojená škola s 1818 

bodmi a  jednoznačne zvíťazila ZŠ 

Jozefa Horáka so ziskom 2438 bo-

dov.

Ceny pre najlepších športovcov 

odovzdáva pani Mgr. Janka Machi-

lová, riaditeľka CVČ, a pani PaedDr. 

Viera Ebert , vedúca školského úra-

du.

Ceny zabezpečilo ZRPŠ Jozefa Ho-

ráka a  pre najlepšieho deviata-

ka a  deviatačku primátorka mesta 

Banská Štiavnica, pani Mgr. Nadež-

da Babiaková.

Všetkým športovcom, organizáto-

rom a učiteľom ďakujem za pomoc 

a športom strávený deň.

R. Petro

XXII. ročník Memoriálu Ladislava Kristu

Otvorenie viacboja všestrannosti  foto archív autora

Stolný tenis
ŠKST Banská Štiavnica – TJ Balog 

n. Iplom / M. Čalomija „A“ 12:6

V 4.kole privítali naši hráči súpe-

ra z TJ Balog n. Iplom / M. Čalo-

mija. Po výbornom výkone sme 

zdolali súpera celkom jednoznač-

ne 12:6. Výborný zápas odohra-

la nová posila P. Šulko a k cennej 

výhre nám pomohli aj obidve ví-

ťazné štvorhry. 

Zostava a body ŠKST : Šulko 3,5; 

Buzalka 3,5; Lovas 2,5; Coplák 2,5

Ďalší domáci zápas odohrá 

ŠKST s  STK Kriváň 25.11.2022 

o 17.30, ako vždy v telocvični ZŠ 

pri plavárni. V  prípade záujmu 

nás príďte podporiť.

Poďakovanie

ŠKST ďakuje Mestskému zastu-

piteľstvu B. Štiavnice za poskyt-

nutie fi nančnej dotácie. Ďalej ďa-

kujeme Katolíckej spojenej škole 

pod vedením Mgr. Palášthyho za 

vytvorenie výborných podmie-

nok.

ŠKST

Eszter Hortobágyiová majsterka Európy  foto archív autora
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sn@banskastiavnica.skINZERCIA

Výkup parožia, tel. č.: 0904 834 937

Tu môže byť 
práve váš 

inzerát

inzercia

Inzerujte aj vy 
    v Š  avnických
                   novinách

AKCIA
na 3 opakovania 
plošnej inzercie 

20% zľava

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

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

0948 460 7000948 460 700
Pracovná doba:Pracovná doba:

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


