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INZERCIA

Od 11.12. 2022 platí na trati 

Banská Štiavnica - Hronská 

Dúbrava nový grafi kon, 

ktorý zásadne mení rozsah 

a charakter vlakovej dopravy, 

vlaky na traťovom úseku Zvolen 

– Hronská Dúbrava – Banská 

Štiavnica budú premávať 

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. 

do 3.9.2023 denne.

ŽSSK týmto reagujú na nízky dopyt 

po vlakovej doprave zo strany obyva-

teľov Banskej Štiavnice a naopak, na 

zvýšený dopyt zo strany turistov.

Samospráva mesta po konzultácii so 

starostami obcí, predstaviteľmi škôl, 

ako aj občanmi mesta Banská Štiavni-

ca, vyjadrila zásadný nesúhlas k pred-

loženému návrhu cestovného poriad-

ku, ktorý je v rozpore s požiadavkami 

a  potrebami dopravných služieb pre 

občanov mesta Banská Štiavnica.

Primátorka mesta listom oslovila 

ŽSR, a. s., Železničnú spoločnosť Slo-

vensko, a. s., Ministerstvo dopravy 

a výstavby SR a Ministerstvo fi nancií 

SR, aby prijali také rozhodnutie, ktoré 

nebude zhoršovať životné podmien-

ky obyvateľov celého okresu Banská 

Štiavnica a zároveň dostupnosť a po-

stavenie Banskej Štiavnice ako lokali-

ty UNESCO.

MsÚ

Napriek neľahkej situácii, 

ktorú všetci zažívame aj tento 

rok, chceme opäť potešiť ľudí 

v núdzi a spríjemniť im blížiace 

sa vianočné sviatky. 

Práve tieto sviatky nám dávajú mož-

nosť nachvíľu sa zastaviť a  pomôcť 

ľuďom okolo seba, ktorí možno ne-

majú v živote toľko šťastia ako ostat-

ní a potešila by ich pomoc pred tými-

to najkrajšími sviatkami v roku. Opäť 

aj tento rok sa Mesto Banská Štiavni-

ca v spolupráci s podnikateľmi a orga-

nizáciami, ktoré sa zapoja, rozhodlo 

opäť pomôcť občanom v núdzi a pri-

spieť tak ku krajším Vianociam.

Pomôžte nám aj Vy vyčariť úsmev na 

tvárach ľudí, ktorých poznáte a mys-

líte si, že by ich naša pomoc potešila. 

Napíšte nám tip na človeka, ľudí, prí-

padne krátky príbeh o situácii, v akej 

sa nachádzajú, majú možno ťažšiu ži-

votnú situáciu a naša pomoc by sa im 

zišla. Práve týmto ľuďom chceme po-

dať pomocnú ruku a  prispieť pred 

sviatkami formou poukážok na ná-

kup potravín. 

Vaše listy môžete doručiť na Mestský 

úrad do Klientskeho centra, Námestie 

sv. Trojice č. 3, vložiť do schránok Štiav-

nických novín alebo poslať mailom na 

eva.greganova@banskastiavnica.sk, 

do termínu 9.12.2022.

Zároveň chceme týmto opäť poprosiť 

a vyzvať podnikateľov/fi rmy v našom 

meste, ktorí by mohli prispieť. Pridaj-

te sa k nám, aby sme mohli darovať 

krajšie Vianoce viacerým ľuďom v nú-

dzi, veď pomoc druhým môže pomôcť 

nám samým.

MsÚ

Nový grafi kon - vlaky už len cez víkendy a leto, 
samospráva mesta s tým nesúhlasí

Pomôžte ľuďom v núdzi aj tento rok 
prežiť krajšie Vianoce

Štiavnická Anča  foto Marián Garai

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

Ponuka
Základná škola Jozefa Kollára ponú-

ka priestory jedálne na konanie spo-

ločenských udalostí, osláv, večier-

kov a pod. Kontakty: 0904 523 872, 

0911 875 772. ZŠ J. Kollára

Ponuka
Centrum voľného času v B. Štiavnici 

ponúka tanečné vystúpenia súboru 

Applause na plesy, večierky, spolo-

čenské akcie. V ponuke máme tan-

ce národné, moderné, ľudové a pod. 

Bližšie informácie v  CVČ na č. t.: 

0907 598 567. J. Machilová
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DIÁR
z programu

primátorky

Denno-denne v  predchádzajúcom 

týždni bolo v Rádiu Regina, dokonca 

až viac razy avízo na vianočný a no-

voročný koncert dňa 9.12.o  19.00 

v Evanjelickom kostole na Lazovnej 

ulici v Banskej Bystrici, pričom vždy 

bolo spomínané, že na tomto podu-

jatí vystúpi aj folklórna skupina Sit-

ňan z Banskej Štiavnice.

23.11. v Rádiu Devín od 21.00 do 

22.30 bola relácia o  slovenských 

múzeách a galériách, v ktorej disku-

tovali generálny riaditeľ sekcie kul-

túrneho dedičstva na Ministerstve 

kultúry SR, ako aj predstavitelia 

slovenských múzeí a  galérií. Keď-

že dôverne poznám problematiku 

slovenských múzeí a galérií ako dl-

horočný riaditeľ Slovenského ban-

ského múzea, musím aj na tomto 

mieste reagovať na konštatovanie, 

ktoré v relácii odznelo, že nie je dô-

ležité, či múzeum alebo galéria má 

európsky, ba dokonca svetový výz-

nam. My, čo žijeme v Banskej Štiav-

nici, ktorá je doslova presýtená mu-

zeálnymi a galerijnými expozíciami 

však vieme o tom svoje. Slovenské 

banské múzeum je jediné a jedineč-

né na svete, Banka lásky podob-

ne a jedinečné svojím charakterom 

a obsahom sú aj kaštieľ a Múzeum 

vo sv. Antone.

Ján Novák

Štiavničania 

Vianočnú výzdobu začali 

Technické služby, m. p., 

inštalovať už od 24.11.2022 

postupne v historickom centre 

mesta, následne sa prešlo 

s inštaláciou a montážou 

aj na sídlisku Drieňová. 

Dňa 28.11.2022 bol na Námestí sv. 

Trojice osadený vianočný stromček 

mestskými lesmi v  súčinnosti s  TS, 

m. p. Po inštalácii vianočnej výzdo-

by táto bude zapnutá dňa 2.12.2022 

v celom meste a vyzdobený vianočný 

stromček bude slávnostne osvetle-

ný na Námestí sv. Trojice pred dňom 

svätého Mikuláša dňa 3.12.2022. 

Z dôvodu šetrenia spotreby el. ener-

gie dominanty mesta Starý zámok, 

Nový zámok a radnica mesta budú 

osvetlené len počas vianočných sviat-

kov a Nového roka 2023.

Gejza Volf,

zástupca riaditeľa TS, m. p., BŠ

Vianočná výzdoba mesta

Stromček na Nám. sv. Trojice foto Michal Kríž

28.11.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Redakčná rada VIO TV.

Redakčná rada ŠN.

29.11.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Účasť na akademickej slávnos-

ti Technickej univerzity vo Zvo-

lene.

30.11.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Obhliadka pozemku na 

Zigmund šachte v  súvislosti so 

žiadosťou o prenájom. 

Riešenie odpadového hospodár-

stva.

 Pracovné rokovanie - riešenie 

žiadostí pre získanie fi nančných 

prostriedkov „Obnovme si svoj 

dom.“

1.12.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Účasť na otvorení fi lmového fes-

tivalu Ekotopfi lm/Envirofi lm 

Tour 2022.

2.12.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Posledná rozlúčka s  občanom 

nášho mesta p. Pavlom Ružia-

kom.

3.12.

 Slávnostné prijatie jubilantov.

Občianske obrady – sobáše.

Účasť na mikulášskom podujatí 

spojenom s tradičným rozsveco-

vaním vianočnej výzdoby.

Viera Lauková

Staň sa dobro-
voľníkom!
na jednu hodinu týždenne 

v programe: Haló počúvam!!!

Koho hľadáme?

Stredoškolákov/dobrovoľníkov, 

ktorí:

• radi nezištne pomáhajú druhým 

ľuďom,

• majú vzťah k seniorom,

• sú komunikatívni a vedia počú-

vať druhých,

• sú empatickí, zodpovední 

a majú sociálne cítenie,

• ochotne venujú 1 hodinu týž-

denne na návštevu jedného se-

niora v  domove sociálnych slu-

žieb v Banskej Štiavnici

Čo potrebujeme?

• zabezpečiť pravidelné návšte-

vy (1 hod. /týždenne) seniorov 

v Domove Márie stredoškolský-

mi študentmi,

• naším cieľom je zvyšovať kvali-

tu života seniorom, prinášať im 

nové podnety a spolu s nimi bo-

jovať proti samote a nežiaducim 

stereotypom,

• súčasťou návštevy by mali byť 

rozhovory, prechádzky, nefor-

málne aktivity ako hranie spo-

ločenských hier, maľovanie, 

spoločné čítania a pod., pričom 

program závisí od dohody medzi 

dobrovoľníkom a seniorom.

Čo ti ponúkame?

• staneš sa súčasťou kolektívu pre-

stížneho medzinárodného dob-

rovoľníckeho projektu URBACT 

Volunteering Cities+,

• získaš zaujímavú skúsenosť, 

ktorá Ti môže pomôcť pri uchá-

dzaní sa o  štúdium na vysokej 

škole,

• každý dobrovoľník, ktorý pravi-

delne venuje 1 hodinu týžden-

ne návšteve seniora/seniorov 

v  školskom roku 2022/2023, 

dostane potvrdenie o dobrovoľ-

níckej aktivite vydané Mestom 

Banská Štiavnica a  bude sláv-

nostne prijatý na radnici,

• možno budeš súčasťou originál-

neho, medzigeneračného pria-

teľstva, spoznáš komunitu, zís-

kaš kontakty,

• dostaneš príležitosť pre vlastnú 

kreativitu, preveríš svoje schop-

nosti a  zručnosti, spoznáš sám 

seba!

Ak chceš vedieť viac, kon-

taktuj: Katarína Harvanová, 

Mesto Banská Štiavnica, tel.: 

045/694 96 22, katarina.harvanova@

banskastiavnica.sk

MsÚ
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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.

Štiavnický 
vianočný 

fi tness maratón

Centrum voľného času v Banskej 

Štiavnici v spolupráci so SAKT or-

ganizujú Štiavnický vianočný fi t-

ness maratón, ktorý sa bude ko-

nať dňa 10.12.2022 /sobota/

v ZŠ J. Kollára v telocvični.

Program:

17.30 – 18.00 registrácia

18.00 – 18.15 – Warm up /Domča/

18.20 – 18.50 – Zumba /July/

18.55 – 19.25 – Deep work /Vanes/

19.30 – 20.00 – Dance aerobic /

Domča/

20.00 – tombola

Vstupné sú 4 eurá – v cene je ob-

čerstvenie a tombola.

Športové podujatie podpori-

li: JUDr. D. Lukačko, Tidly café, 

Tidly security shooting house, 

Hoplandia, SAKT, KTVŠ UMB, 

Zelený dom, J. Szegeňová, J. Be-

lujský, p. Lahvička, Orifl ame, Du-

odent.

J. Machilová

Infocentrum 
mesta

Banská Štiavnica. Otvorené:

po-ne: 8.00 – 16.00

Kontakt: 045/6949653, 

ic@banskastiavnica.sk

IC BŠ

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

z rozpočtu Mesta Banská 

Štiavnica podľa VZN č. 2/2018 

v znení Dodatku č. 1 pre rok 

2023

Mesto Banská Štiavnica oznamu-

je, že do 31.12.2022 je termín pre 

podávanie žiadostí o  poskytnutie 

dotácie na rok 2023 pre právnické 

osoby a fyzické osoby - podnikate-

ľov podľa §3 VZN č. 2/2018 v znení 

Dodatku č. 1 pre rok 2023.

V zmysle Všeobecne záväzného na-

riadenia Mesta Banská Štiavnica 

č. 2/2018 v znení Dodatku č. 1 o po-

skytovaní dotácií z rozpočtu Mesta 

Banská Štiavnica, je potrebné žia-

dosť podať písomnou formou na 

predpísanom tlačive, ktoré nájde-

te v Klientskom centre Mestského 

úradu alebo priamo na stránke mes-

ta Banská Štiavnica https://www.

banskastiavnica.sk/wp-content/

uploads/2022/08/20190124

-ziadost-o-dotaciu.pdf

Kompletne a správne vyplnená žia-

dosť o poskytnutie dotácie musí ob-

sahovať povinné prílohy (kópie):

- zmluva alebo potvrdenie o zriade-

ní bankového účtu, ktorého vlastní-

kom je žiadateľ,

- výpis z  registra trestov na práv-

nickú osobu, ktorý je vedený Gene-

rálnou prokuratúrou Slovenskej re-

publiky,

- doklad o založení subjektu – zria-

ďovaciu listinu, zakladateľskú 

zmluvu, stanovy s  potvrdením re-

gistrácie /občianske združenia, 

neziskové organizácie, záujmové 

združenia a pod./

- ďalšie dokumenty týkajúce sa pro-

jektu

- čestné vyhlásenia žiadateľa /prílo-

ha č. 1/

V prípade nejasností kontaktujte:

Mestský úrad, Ekonomické oddele-

nie, Ing. Martina Mojžišová

t. č.: 045/694 96 34, e-mail: martina.

mojzisova@banskastiavnica.sk

Podmienka poskytovania Dotácií 

je viazaná na schválenie rozpočtu 

mesta pre rok 2023.

MsÚ

Podávanie žiadostí o poskytnutie 
dotácií
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Dňom 21.11.2022 sa stal 

novým predsedom Hlavného 

banského úradu (HBÚ) 

v Banskej Štiavnici Ing. Erich 

Veselényi. 

Narodil sa 8. júna 1966 

v  Rožňave. V  roku 1989 

absolvoval Banícku fa-

kultu Technickej univer-

zity v  Košiciach, so špe-

cializáciou na hlbinné 

dobývanie ložísk. Pred-

tým ako prišiel do Ban-

skej Štiavnice pôsobil 

po štúdiách v  organizá-

cii Východoslovenské ka-

meňolomy a štrkopiesky, 

š. p., vo výrobni - bani 

Novoveská Huta (ťažba 

sadrovca a  anhydritu), 

najskôr ako banský tech-

nik a neskôr už ako eko-

nóm bane. V  roku 1997 

nastúpil do organizácie 

Želba, a.s., kde najskôr 

pôsobil ako asistent stra-

tegického riaditeľa, ná-

sledne ako vedúci útvaru 

banskej produkcie, vedú-

ci útvaru stratégie a roz-

voja a  nakoniec v  roku 

2002, ako vedúci útvaru 

správy majetku. V  port-

fóliu tejto spoločnosti 

bolo okrem iných činnos-

tí hlavne dobývanie a úprava želez-

nej rudy v závode Nižná Slaná a do-

bývanie a  úprava barytu v  závode 

Rudňany. V  roku 2003 sa stal ko-

nateľom organizácie Siderit, s.r.o., 

Nižná Slaná, zabezpečujúcej dobý-

vanie a úpravu železnej rudy side-

rit v Nižnej Slanej. V rokoch 2003 

– 2004 pôsobil ako obchodný ria-

diteľ v  spoločnosti SABAR, s.r.o., 

ktorá vykonávala hlavne dobýva-

nie a úpravu barytu. V rokoch 2001 

až 2002 popri svojej práci absol-

voval štúdium na Univerzite Pav-

la Jozefa Šafárika, Právnickej fa-

kulte, v  odbore správne právo pre 

potreby štátnej správy a  získal 

atestáciu I. stupňa. V  roku 2004 

nastúpil za inšpektora Obvodné-

ho banského úradu v Spišskej No-

vej Vsi, kde pôsobil do roku 2006, 

kedy v  októbri 2006 nastúpil do 

funkcie vedúceho kancelárie pred-

sedu HBÚ do Banskej Štiavnice. 

Od tohto roku až do jeho menova-

nia za predsedu úradu v rámci po-

verenia vykonával na HBÚ skoro 

všetky riadiace pozície (vedúci od-

delenia banskej bezpečnosti, vedú-

ci oddelenia ochrany a  využívania 

nerastných surovín a výbušnín, ve-

dúci oddelenia ekonomiky a vedúci 

útvaru úhrad a merania).

Naša prvá otázka znie: Čo Vás 

zaujalo na Banskej Štiavnici, že 

ste sem prišli pracovať?

Tak to si pamätám presne, preto-

že na to sa nedá zabudnúť. Bolo to 

v  lete v roku 2000, kedy som pra-

covne musel ísť zo Spišskej Novej 

Vsi na HBÚ do Banskej Štiavni-

ce, ktorý v tej dobe sídlil v priesto-

roch Kammerhofu. Keďže pred-

tým som v Banskej Štiavnici nikdy 

nebol, už pri stúpaní z Banskej Be-

lej ma po ľavej strane upútala ma-

jestátna Kalvária. No a  potom tej 

krásy len a len pribúdalo. Bol som 

ohromený výhľadmi, architektú-

rou a  celkovou kompozíciou mes-

ta. Ihneď som pocítil dušu a  čaro 

Banskej Štiavnice a  vedel som, že 

tu chcem raz žiť. V jedinečnom sve-

toznámom banskom meste, kde sa 

písala svetová história baníctva, 

vzdelanosti, meste plnom kultú-

ry, malých obchodíkov a tajuplných 

zákutí, v čarokrásnom meste zasa-

denom v horách, z ktorých stáročia 

profi tovali baníci, hutníci a lesníci. 

Moje tajné prianie o Banskej Štiav-

nici sa mi splnilo v roku 2006, kedy 

som od vtedajšieho predsedu HBÚ 

dostal pracovnú ponuku prísť pra-

covať na HBÚ, čo som, samozrej-

me, bez váhania prijal.

Rok 2022 je rokom, kedy 

si nielen Banská Štiav-

nica, ale aj banícke Slo-

vensko pripomína 2 mi-

moriadne významné 

výročia. V  roku 1597, 

teda pred 425 rokmi vzni-

kol v  Banskej Štiavnici 

Hlavný Komorsko-gróf-

sky úrad so sídlom v sta-

robylom Kammerhofe. 

Spravoval bane, huty, ko-

morské panstvá, lesy, ale 

aj mincovňu v stredoslo-

venskej banskej oblas-

ti. Presne pred štvrťsto-

ročím, teda v  roku 1997 

vznikol v  Banskej Štiav-

nici HBÚ, ktorý istým 

spôsobom nadviazal na 

svetoznámu minulosť 

svojho stáročného pred-

chodcu - Hlavný Komor-

sko-grófsky úrad. Možno 

dokonca povedať, že kým 

tento úrad mal stredoslo-

venskú pôsobnosť, HBÚ 

má dokonca celosloven-

skú pôsobnosť.

Čo nám môžete pove-

dať k  obsahu, ingerencii a  pô-

sobnosti tohto úradu?

Áno je to tak, že HBÚ spolu so svo-

jimi obvodnými banskými úrad-

mi sa hlásia a  patria k  pokračo-

vateľom nadväzujúcich na prácu 

a  poznatky historicky najstarších 

orgánov konajúcich vo veciach 

dozoru nad baníctvom a  úpravou 

nerastných surovín. Je všeobec-

ne známe, že banské právo patrí 

jednoznačne medzi najstaršie 

a  najprepracovanejšie práva v  eu-

rópskom priestore. Historicky sa 

predsa odvíjalo od Rímskeho prá-

va, no a potom prešlo dlhým vývo-

jom od banských mestských práv 

(Banskoštiavnické mestské právo, 

Kremnické ...), cez Maximiliánov 

banský poriadok, Všeobecný ban-

ský zákon platný v Rakúsko-Uhor-

sku až po terajší stav. Je pri tom 

fascinujúce zisťovať, že niekto-

ré prvky a zásady zaužívané v mi-

nulosti nestratili na aktuálnosti 

a  platia i  v  terajšej banskej legis-

latíve.

Predstavujeme 
Ing. Ericha Veselényiho, predsedu Hlavného banského úradu

�5.str.

Štiavničania 
nezabúdajú...

V októbrových komunálnych voľ-

bách bol za primátora mesta Zvo-

len zvolený Ing. Vladimír Maňka. 

Voľby vyhral s  absolútnou pre-

vahou, keď získal až 59% hla-

sov. Zdalo by sa, prečo by nás to 

malo zaujímať. Odpoveď je viac 

ako jednoznačná, veď to bol prá-

ve on, ktorý začiatkom roku 2002 

na požiadanie vtedajšej prednost-

ky mestského úradu v  Banskej 

Štiavnici Mgr. Nadeždy Babiako-

vej, ako vtedajší poslanec NR SR 

bol predkladateľom návrhu Záko-

na č. 100/2002 o ochrane a rozvo-

ji územia Banskej Štiavnice a oko-

lia, ktorého účinnosť nadobudla 

od 1.4.2002. Bol to jedinečný zá-

kon svojho druhu na Slovensku, 

a  čo sa týka Banskej Štiavnice, 

najväčšiu pozornosť si zasluhu-

je tá skutočnosť, že v tomto mes-

te treba dbať o ďalší rozvoj inšti-

tucionálnej základne. Štiavničania 

teda nezabudli a úprimne sa tešia, 

že Ing. Vladimír Maňka bude mi-

nimálne v najbližších 4 rokoch „ot-

com“ mesta Zvolen. Dobré zdravie, 

každodennú pohodu a  čo najvý-

raznejšie výsledky v prospech roz-

voja mesta Zvolen a jeho obyvate-

ľov čo najúprimnejšie prajú

vďační Štiavničania

Oznámenie
o prerušení distribúcie elektriny

Oznamujeme Vám, že bude pre-

rušená distribúcia elektriny z  dô-

vodu odstraňovania porúch na za-

riadeniach distribučnej sústavy 

prevádzkovateľa distribučnej sú-

stavy spoločnosti Stredosloven-

ská distribučná, a. s. Bez el. ener-

gie budú v B. Štiavnici:

- 2.12. v čase od 8.30 – 13.00 na 

ul.: Kremenisko.

- 5. 12. v čase od 8.30 – 13.30 na 

ul.: 29. augusta, B. Němcovej, I. 

Bajzu, J. Kollára, Na Maximilián 

šachtu, Nám. padlých hrdinov, Ob-

rancov mieru, Partizánska, R. Deb-

nárika, S. Chalupku, Školská.

- 6. 12. v čase od 8.00 – 15.30 na 

ul.: Počúvadlianske Jazero.

- 7. 12. v čase od 8.30 – 13.00 na 

ul.: Lintich.

- 8. 12. v čase od 8.30 – 13.30 na 

ul.: Bratská, Učiteľská.

Ďakujeme za porozumenie!

Július Bodor, riaditeľ sekcie 

Dispečingy SSD, a.s.
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kam v BŠ 
a okolí ?

Správne bolo poveda-

né, že HBÚ je národný orgán štát-

nej banskej správy s  republikovou 

pôsobnosťou. 

Pod HBÚ so sídlom v Banskej Štiav-

nici spadá momentálne 5 obvod-

ných banských úradov so sídla-

mi v  Košiciach (OBÚ v  Košiciach 

a OBÚ v Spišskej Novej Vsi), v Ban-

skej Bystrici (OBÚ v Banskej Bystri-

ci a OBÚ v Prievidzi) a v Bratislave 

(OBÚ v Bratislave). Na týchto úra-

doch pracuje spolu 54 zamestnan-

cov, z  toho 16 na HBÚ v  Banskej 

Štiavnici. Veľmi zjednodušene mož-

no povedať, že tieto úrady vykoná-

vajú hlavný dozor nad ochranou, 

dobývaním a  následnou úpravou 

nerastných surovín v Slovenskej re-

publike tak v podzemí, ako aj na po-

vrchu. Taktiež sme orgánmi, ktoré 

povoľujú a dozorujú používanie vý-

bušnín pri trhacích prácach v súvis-

losti s využívaním nerastných suro-

vín. Od roku 2015 sme i orgánmi, 

ktoré vykonávajú dohľad nad vý-

skumom, výrobou, uskladňovaním 

a  delaboráciou vojenskej munície 

vykonávanej komerčnými spoloč-

nosťami. V tejto súvislosti vykoná-

vame i  dohľad nad požívaním tzv. 

prekurzorov výbušnín a výbušných 

predmetov. Banské úrady samo-

zrejme pri tejto činnosti vykonáva-

jú, ako špecializované orgány štát-

nej správy, i dozor nad BP a BOZP. 

V  neposlednom rade sme i  orgán-

mi, ktoré povoľujú tzv. osobitné zá-

sahy do zemskej kôry, medzi ktoré 

patrí napr. v súčasnosti naberajúce 

na význame i zriaďovanie, prevádz-

ka a  likvidácia zariadení na prie-

myselné využívanie geotermálnej 

energie, či uskladňovanie CO2.

Je všeobecne známe, že v  pred-

chádzajúcich rokoch boli vážne 

snahy o presťahovanie sídla HBÚ 

do Bratislavy, do Prievidze, do 

Košíc, ale aj Spišskej Novej Vsi. 

Našťastie sa nič také zatiaľ ne-

stalo. V  tejto súvislosti by Vaši 

pracovníci i  Štiavničania radi 

vedeli, aké máte Vy predstavy 

o  sídle HBÚ v  budúcnosti? O  to 

viac, že naše starodávne a  his-

toricky najvýznamnejšie mesto 

na Slovensku prišlo v tomto roku 

o  sídlo Slovenského vodohospo-

dárskeho podniku, š. p.

Ako som už spomínal, pod históriu 

baníctva a  baníckeho školstva na 

Slovensku a v Európe sa jednoznač-

ne najviac pričinila Banská Štiavni-

ca. S dobývaním nerastných surovín 

išiel ruka v ruke nevídaný technic-

ký rozvoj, ktorý práve na Bansko-

štiavnickej baníckej akadémii určo-

val  moderné trendy a  smerovanie 

využívania nerastných surovín. 

Tento dynamický rozvoj musel byť, 

samozrejme, vykonávaný na veľmi 

dobre fungujúcej právnej báze, ba-

níckych zásadách a princípoch, kto-

ré práve zabezpečoval v  minulos-

ti Hlavný Komorsko-grófsky úrad 

v Banskej Štiavnici, neskôr banské 

kapitanáty, no a v súčasnosti orgá-

ny štátnej banskej správy, medzi 

ktoré patrí i HBÚ so sídlom v Ban-

skej Štiavnici. Je preto nespor-

né a verím, že už nikdy nemenné, 

že sídlo HBÚ patrí jednoznačne do 

Banskej Štiavnice a hocijakú inú al-

ternatívu by som vnímal ako pošlia-

panie stáročných tradícií a  neúctu 

voči štátnemu orgánu, ktorý nadvä-

zuje na odkaz Komorsko-grófske-

ho banského úradu a jeho pokračo-

vateľov. Urobím preto všetko, čo je 

v mojich silách, aby som toto sídlo 

v Banskej Štiavnici udržal.

Je všeobecne známe, že ste od 

svojho príchodu do Banskej 

Štiavnice od roku 2006 aktív-

nym členom Banskoštiavnic-

ko-hodrušského baníckeho spol-

ku. Čo Vás na svetoznámych 

tradíciách v  Banskej Štiavnici 

najviac zaujíma?

Tak tu by som mohol veľmi zjedno-

dušene povedať, že všetko, čo súvisí 

s  históriou baníctva. Samozrejme, 

že sú tu také svetové dedičstvá ako 

je naša historická alma mater, zná-

ma Banícka akadémia. Tiež samot-

ný Salamandrový sprievod, známe 

šachtágy ... I  staré banícke piesne 

v podaní miestneho baníckeho spe-

vokolu sú úžasné. Pre mňa osobne 

je fascinujúca i  samotná architek-

túra mesta zasadeného v  kopcoch 

s  jeho uličkami a  zákutiami. Keď 

idem okolo baníckych tajchov, vždy 

zastanem a čudujem sa, aké obrov-

ské úsilie a koľko umu museli naši 

predchodcovia použiť, aby vybudo-

vali takýto jedinečný systém vod-

ných nádrží. Ale nielen nádrží, ale 

aj množstva kanálov slúžiacich na 

prívod vody z  baní, a  naopak, od-

vod vody na pohon banských stro-

jov. Potulky okolitou prírodou, či už 

peši, na bicykli alebo v zime na bež-

kách sú pre mňa príjemným rela-

xom po namáhavých dňoch.

Čo by mali Štiavničania zapriať 

novému predsedovi HBÚ a vlast-

ne aj celému úradu do budúcna?

Tak nech to neznie ako klišé, ale iste 

na prvom mieste zdravie. A potom 

hádam i  trošku šťastia. Mne, ale 

tiež všetkým zamestnancom úradu. 

Keď to budeme mať, tak verím, že 

to ostatné je v našich rukách a spolu 

to zvládneme. Tiež, aby ľudia začali 

vnímať baníctvo, využívanie nerast-

ných surovín a  zemských zdrojov 

ako dôležitú a  nevyhnutnú súčasť 

rozvoja spoločnosti.

Za rozhovor sa poďakoval a do mi-

moriadne zodpovednej práce v no-

vej funkcii mu praje hlavne pev-

né zdravie, každodennú pohodu 

a hlavne čo najpozitívnejšie výsled-

ky v prospech baníctva, ako aj Ban-

skej Štiavnice

Miroslav Novák

Predstavujeme 
Ing. Ericha Veselényiho, predsedu Hlavného banského úradu

�4.str.

Mesto Banská Štiavnica 

pripravilo mikulášsky 

program už v sobotu, 

3.12.2022. Na deti čaká 

v Kultúrnom centre na 

Kammerhofskej 1 veselé 

predstavenie s pesničkami 

v podaní Actores Slovakia 

s názvom Arthurova kapela. 

Prezradíme, že v tomto predstave-

ní si zahrá aj samotný Mikuláš!

Veríme, že rodičia s deťmi už tré-

nujú básničky a  pesničky, preto-

že po predstavení príde aj na ne 

a  osobné stretnutie detí nielen 

s Mikulášom, ale aj inými postava-

mi z rozprávok, ktoré budú súčas-

ťou podujatia. Sme presvedčení, 

že na záver sa podobne ako po iné 

roky spolu s nami vydáte aj na Ná-

mestie sv. Trojice rozžiariť vianoč-

ný stromček a ukončíme tak spolu 

ďalšie vydarené podujatie. Tešíme 

sa na všetky deti! Vstup na podu-

jatie je zdarma.

Rastislav Marko,

vedúci OKŠaMK

Mikuláš už v sobotu!

Obec Močiar: Kostolík so zvoni-

cou a emu - Diatomit – Pralesy – 

Krásne výhľady a pokoj 

Ak vás unavuje ruch mesta a radi 

by ste si oddýchli, je obec Močiar 

tým pravým miestom. Prvá pí-

somná zmienka o podhorskej obci 

pochádza už z roku 1305, neskôr 

patrila hradu Šášov. Obec má dnes 

162 obyvateľov a nachádza sa len 

20 minút cesty autom z  Banskej 

Štiavnice.

Kostol P. Márie Ružencovej

Rímskokatolícky kostol, jednolo-

ďová barokovo-klasicistická stav-

ba s  presbytériom je najstaršou 

pamiatkou obce. Zaujímavosťou 

sú tri zvony a rapkáč umiestnené 

vo voľne dostupnej drevenej zvo-

nici pred samotnou budovu kos-

tola. V  súkromnej záhrade len 

kúsok od kostolíka sa spokojne 

pasú pštrosy emu. 

Ako súvisia pradávne odtlačky 

listov a dynamit?

Geológom je obec známa kvô-

li diatomitu, hornine z opálových 

schránok jednobunkových rias. 

Aj diatomit vznikol v  dôsledku 

sopečnej činnosti Supervulkánu 

Štiavnica. V  minulosti bol diato-

mit využívaný veľmi nešťastnými 

spôsobmi: Alfred Nobel ho mie-

šal s  vysoko výbušným nitrogly-

cerínom, zmes si dal patentovať 

v 1867 ako dynamit. 

Prales Balov grúň

Pralesy okolo Balovho grúňa sú 

vlastne dva pralesové zvyšky, kto-

ré ležia mimo frekventovaných 

ciest asi 1 km od seba. Nachádza-

jú sa tu biotopy dubovo-hrabových 

lesov a teplomilných dubín, aj pri-

rodzené nelesné trávinno-bylin-

né porasty s  viacerými vzácnymi 

a  ohrozenými druhmi fl óry, pes-

trou a bohatou diverzitou húb na 

mŕtvom dreve, ako aj hustotou 

vtáčích druhov. Územím prechá-

dza vrstevnicový lesnícky chodník.

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

citát

„Boj človeka s mocou je bojom spo-

mienok so zabudnutím.“

Milan Kundera
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Dňa 22. novembra 2022 

sa v našej škole uskutočnili 

imatrikulácie našich prváčikov. 

Ide o tradíciu prijímania najmlad-

ších študentov do cechu hotelá-

kov zábavnou formou, pričom 

o spoluprácu a vzájomný rešpekt 

nikdy nie je núdza. Perfektné ak-

tivity s nádychom hudby, umenia 

i  gastronómie si pre nich pripra-

vila dokonalá, v  ten deň vážne, 

až gangstersky vyzerajúca partia 

žiakov III.HA triedy. Svojím tí-

movým duchom dokázali tretia-

ci vtiahnuť do tajov študentskej 

zábavy najmä prvákov a  pobaviť 

publikum na čele s pedagogickým 

zborom.

Úvod prijímania prváčikov do na-

šich radov sme otvorili kačacím 

tancom, ktorý zvládli samotní ak-

téri priam s prehľadom a ukázali 

tak hoteláckemu osadenstvu, koľ-

ko temperamentu sa v nich skrý-

va. Krájanie cibule, tak obľúbená 

činnosť všetkých študentov, našla 

obľubu týmto dňom už aj u  tých 

najmladších. Zahanbiť sa nene-

chali ani pri výtvarnej či lezeckej 

disciplíne. Zlatým klincom bol le-

gendárny Hriešny tanec, v  kto-

rom našim prvákom išli príkla-

dom svojou zdvíhačkou skvelo 

sa vlniace moderátorky večera, 

Rebečka a  Evelynka. Po úspeš-

ne zvládnutých vtipných disciplí-

nach zdokumentovali prváčikovia 

svoje pôsobenie na škole netra-

dičnou prísahou. V  rytme hud-

by sme všetci zúčastnení urobili 

bodku za ďalším príjemne stráve-

ným novembrovým popoludním. 

Nemožno nepoďakovať celej I.HA 

triede za ich odvahu, súťaživého 

ducha a rovnako aj ich tretiackym 

vzorom za super odvedenú prá-

cu pri organizácii tohto tradičné-

ho podujatia. Prajeme všetkým 

našim študentom ešte veľa elánu 

a tvorivých momentov pri realizá-

cii ďalších milých podujatí, ktoré 

dotvárajú ducha našej školy.

SHA

Imatrikulácie na hotelke znova ožívajú

Študenti Hotelovej akadémie  foto archív SHA

V parku svätontonského 

kaštieľa, pri kaplnke 

sv. Huberta, sa stretli 

3. novembra 2022 poľovníci 

a pozvaní hostia, aby si spolu 

pripomenuli sv. Huberta – 

patróna poľovníkov.

V  krásnom, jesennými farbami 

hrajúcom parku, sa rozozneli tóny 

z  lesníc trubačov zo Strednej od-

bornej školy lesníckej v  Banskej 

Štiavnici. Prítomných privítal riadi-

teľ múzea Ing. Engel, PhD. Spoloč-

ne s riaditeľkou ZŠ s MŠ F. Coburga 

vo Svätom Antone Mgr. Slobodo-

vou zapálili sviečku a položili kyti-

cu na znak úcty a  tichej spomien-

ky na všetkých poľovníkov, ktorí už 

nie sú medzi nami. Krátkou mod-

litbou im symbolicky poďakovali za 

starostlivosť o prírodu.

„Zver nielen loviť, ale hlavne chrániť 

a pochopiť jej význam v prírode“ - to 

je odkaz Legendy o sv. Hubertovi.

Hubert, akvitánsky princ, holdo-

val a užíval si život, poľoval, nectil 

si poklady a dary prírody. Až keď 

sa mu Boh prihovoril a zjavil v po-

dobe kríža medzi parohmi jeleňa, 

ktorého chcel uloviť, zmenil svoj 

postoj. Začal viesť pokorný život, 

prijal kresťanstvo, stal sa bisku-

pom. Z  loveckej záľuby mu pred-

sa však čosi ostalo - občas šiel chy-

tať ryby. To sa mu napokon stalo 

osudným. Keď sa raz chystal na 

rybačku, jeho pomocník tak ne-

obratne narábal s  udicou, že váž-

ne poranil biskupa na ruke. Rana 

sa zapálila a spôsobovala Huberto-

vi stále väčšie bolesti, až napokon 

zraneniu podľahol.

Jana Slaná,

Múzeum vo Svätom Antone

Spomienka na svätého Huberta

Otvorenie podujatia v parku kaštieľa  foto archív MSA

Tajch vo 
farbách smrti

Keď v baníckom raji okolo 17./18. 

storočia narazili na problém pod-

zemnej vody, ktorá zapĺňala bane, 

mali všetci hlavy v smútku. Reno-

mé Štiavnice v  tej dobe však ne-

smieme podceňovať, ihneď to pri-

lákalo vynálezcov z  celého sveta, 

ktorí vymýšľali, ako sa s týmto ré-

busom popasovať. Veru toho aj 

navymýšľali, samé čudné vynále-

zy, ale nič dobré z  toho nevzišlo. 

Teda, až kým do Štiavnice nepri-

šiel Matej Kornel Hell a  nenavr-

hol, aby sa na odčerpávanie vody 

využili umelo postavené vodné 

nádrže – tajchy.

Jeho návrh bol veľmi odvážny, až 

priam drzý. Preto ho aj pôvodne vo 

Viedni neschválili. Hell sa však oči-

vidne nerád vzdával, a tak sa „pre-

bojoval“ až k  cisárovi Karolovi VI., 

ktorý ho v tomto konaní podporil 

aj fi nančne. V Štiavnici takýto ob-

jav nebol jedinečný, len jeho využi-

tie bolo vecou nevídanou. Už v roku 

1510 tu vybudovali prvú umelú 

vodnú nádrž na Slovensku – tajch 

Veľká Vodárenská, ktorý slúžil ako 

pitný zdroj a na hasenie požiarov.

Zaujímavý, či skôr posmutný prí-

beh má tajch Červená studňa, na-

vrhnutá synom nášho výmysel-

níka - Jozefom Karolom Hellom. 

Keď Štiavnicou tiahli vojská, čo 

mali dopomôcť Turkom v  oblie-

haní Viedne, doplatili na to tunaj-

ší jezuiti. Pátra Jána Katunské-

ho vojsko zadržalo a následne ho 

tu mučili, nakoniec aj zabili. Jeho 

krv mala tajch sfarbiť do červena 

a  stadiaľ má pochádzať  jeho ná-

zov. Voľakedajšie strasti nám pri-

pomína oproti stojaci kríž. Ten-

to hrôzostrašný výjav sa odohral 

v  roku 1683, no vieme, že tajch 

bol postavený v roku 1759 mlad-

ším Hellom - čo je nanajvýš ma-

tematicky nelogické. Predpokla-

dáme však, že na mieste mohol 

byť už skôr vyhĺbený menší tajch, 

o ktorom sa v danom príbehu zrej-

me rozpráva. Existujú zároveň aj 

dohady, že počas návštevy Ban-

skej Štiavnice červenými mních-

mi (johaniti, templári... skrátka 

nevieme) v 15. storočí, malo oko-

lie Červenej studne pôsobiť ako 

ich tajný úkryt, čo by taktiež dá-

valo sľubný motív pre názov taj-

chu. Keď sa sem v  zime pôjdete 

korčuľovať, môžete skrýšu skúsiť 

pohľadať.

Barbora Murgačová
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Spomienka

Dňa 3.12.2022 

si pripomenie-

me 25 rokov 

odo dňa, keď 

nás navždy 

opustil náš milovaný ocko, 

starký a  dedo Ján Gon-

da z  Banskej Štiavnice. Čas 

smútok nezahojí. Stále nám 

chýbaš a Tvoje miesto zostá-

va v  našich srdciach. S  úc-

tou a láskou spomínajú Tvo-

je dcéry, vnúčatá a pravnuk: 

Hanka, Elena, Sandra, Bran-

ko a Dino. Kto ste ho pozna-

li, venujte mu spolu s  nami 

tichú modlitbu.

oznamy, 
spomienky

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

Presne pred 10 rokmi, 

27.11.2012, sme nasvietili prvý 

z objektov našej Kalvárie – 

Horný kostol. 

Postupne sa podarilo nasvietiť aj ďal-

šie objekty, každý rok niečo pribudlo. 

Najskôr kaplnky, potom kaplnka Ecce 

homo a na záver Stredný kotol – Sväté 

schody. Dnes nočnú panorámu ozdo-

buje už obraz 13-tich stavieb. Samot-

nej inštalácii predchádzalo testovanie, 

kde sme po areáli naťahali kilometer 

predlžovačiek a skúšali, či a ako bude 

nasvietenie vidieť z mesta. Netradič-

nú premiéru malo osvetlenie Horné-

ho kostola v rámce relácie „Bez servít-

ky“, kde sa mi podarilo dohodnúť 

s  režisérom, že práve prvé nasviete-

nie bude súčasťou programu. Videlo 

to vtedy asi pol milióna divákov.

Málokto si vie predstaviť, koľko s tým 

bolo spojenej práce. Vykopať v skalna-

tom teréne spolu asi kilometer výko-

pov pre položenie káblov, tak to bola 

„makačka“. Elektrikársky tím pod ve-

dením Janka Michalského musel čeliť 

aj krádežiam, keďže medené drôty po-

kúšali zlodejov. Jedného sme aj chyti-

li a môže byť rád, že dostal len pod-

mienku. Chytal som ho vtedy v daždi 

s kolegom Pavlom a podarilo sa nám 

ho zlapať pri Sedembolestnej Panne 

Márii. Celá inštalácia je spravená veľ-

mi šetrne k spotrebe elektriny a hlav-

ným darcom bola Stredoslovenská 

energetika. Svietime od zotmenia do 

jednej hodiny po polnoci, potom auto-

mat osvetlenie vypne. Dnes s hľadis-

ka nákladov na elektrinu zvažujeme, 

či osvetlenie nevypnúť. Aktuálne sme 

sa rozhodli, že počas adventu a Via-

noc by sme radi ešte urobili radosť 

občanom aj návštevníkom a  osvet-

lenie nechali zapnuté a  po Novom 

roku prehodnotíme, či budeme môcť 

v osvetľovaní pokračovať.

Martin Macharik, 

predseda Kalvárskeho fondu

Desiate výročie osvetlenia Kalvárie

V mesiaci október sa naša 

škola rozhodla usporiadať 

zbierku pre zvieratká v útulku 

Túlavá labka. 

Veríme, že vďaka snahe našich žia-

kov, rodičov a  učiteľov sa nám as-

poň touto cestou podarilo sprí-

jemniť život opustených mačičiek 

a psíkov, ktorým sa ešte nepodari-

lo nájsť svoj stály domov. Veríme, 

že všetky vyzbierané veci zlepšia 

náročné zimné obdobie, ktoré tieto 

zvieratká čaká. Ďakujeme všetkým, 

ktorí sa do našej zbierky zapojili!

Lucia Polkorábová, ZŠ J. Horáka

Zbierka detí Základnej školy 
Jozefa Horáka pre útulok Túlavá labka
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(2. pokračovanie)

V predchádzajúcej časti sme si pri-

pomenuli vojnový i povojnový cha-

os a  vznik novej republiky, ktorú 

okrem informovaných a presvedče-

ných jednotlivcov v  Banskej Štiav-

nici nikto nevítal. Pripomenuli sme 

si historické prvé povojnové zasad-

nutie administratívneho výboru 

municipiálneho mesta, pod pred-

sedníctvom vyslaného župného po-

radcu a  vládneho komisára Ivana 

Čičmanca.

Bol to on, ktorý predniesol prvý za-

hajovací prejav v novej mestskej sa-

mospráve mesta Banská Štiavnica.

V druhom prejave za ním sa prekva-

pujúco a nečakane prihlásil o slovo 

mestský nadlesný Ing. Imrich Zó-

lomy. Je to naša prvá personálna 

výpoveď o pracovníkovi Mestských 

lesov1:

„Veľactený Pane Predsedo, veľactený 

Páni!2

Keď srdečne ďakujem p. predsedovi za 

dovolenie ku prehovoreniu, predovšet-

kým sa osvedčujem, že nechcem politi-

zovať a v reči mojej chcem len odôvod-

niť jednu žiadosť, ktorú s  dovolením 

valného zhromaždenia prosím vláde 

Československej predostrieť.

Kto pozoroval príbeh košického a hlav-

ne novšie zadržaného bratislavské-

ho zasadnutia administratívneho 

výboru, s uspokojením prijíma ten hu-

mánny a  tolerantný tón, ktorý sa ja-

vil v  rečiach oboch strán, obzvlášte 

s uspokojením nás naplňujú so stano-

viska maďarského – humánne a  veľ-

kodušné osvedčenia predsedajúcich 

županov. Z toho uzatvárať možno, že 

títo predsedovia nielen svojím osob-

ným náhľadom dali výraz, lež jed-

nali dľa návodu a  intencie vlády čes-

koslovenskej. V  tomto presvedčení 

utvrdzuje ma reč Ferdinanda Juri-

gu, stoličného výborníka bratislavské-

ho, na Maďarov sa vzťahujúca, z kto-

rej nech mi dovolené nasledujúci odsek 

prečítať:

My sa chceme učiť z  dejepisu. Závet 

sv. Štefana chceme uskutočniť, chce-

me sa učiť od Maďarov, od jejich mu-

drcov, jako treba národnostnú otázku 

rozlúštiť a  preto budúce účinkovanie 

bude ľahké, lebo rečové nenávisti sta-

nú sa nemožnými, každý totižto nech 

vypráva jazykom Bohu daným, jako 

si ho pri prsiach materinských osvo-

jil. To bude tá pravá demokracia, jed-

nu starosť máme a mať musíme, aby 

sme žili v  zhode vedľa seba, nenapá-

dajme jazyk, národnosť iného a vo vý-

vine a  vzdelanosti sa stretnú národy 

československý a  maďarský, nie ako 

cudzie národnosti, lebo Maďar neni 

národnosťou cudzou. Neupadnime do 

tejto chyby, lež považujme sa vzájom-

ne za sesterské národy, ktorých povin-

nosťou je majetok vzájomne chrániť, 

lebo naše jestvovanie náš právny zá-

klad je ten, aby sme dokázali, že sme 

schopní udržať poriadok, život a ma-

jetok zabezpečiť.

A  preto úctivo a  priateľský Vás vy-

zývam, pokladajte nás za bratov, za 

takých, ktorí republike len najlep-

šie prajú. V Národnom zhromaždení, 

v  úradoch, všade som len dobropraj-

nosť našiel. Veľactení pánovia! Tie-

to zásady chcem i ja tu pripevniť, ako 

taký, ktorý vedľa vlasteneckého zmýš-

ľania nikdy som nebol intolerantným 

voči inorečovým spoluobčanom. Be-

hom 18 ročnej služby v Banskej Štiav-

nici – vzdor častému úradnému a súk-

romnému stýkaniu sa s ľudom, nikdy 

ani najmenej som nezazlieval, keď sa 

niekto na mňa slovenskou rečou obrá-

til, ba naopak i sám som sa snažil tuže 

rečou hovoriť, aby sme sa vzájom-

ne porozumeli. Presvedčený som bol, 

že úrad požívam z dôvery celého obe-

censtva a tak bez rozdielu národnosti 

a vierovyznania každého rovnako vy-

slúžiť musím.

Týmto duchom preniknutý v  mene 

štiavnických spoluobčanov materin-

skej reči maďarskej tu úctyplnú pros-

bu predostieram, aby sa našej mate-

rinskej reči dostalo ochrany a aby sme 

neboli vystavení takým príhodám, 

jaká sa v úradovaní od istej osoby i so 

mnou stala. Úctive žiadam, poskyt-

núť nám spôsob, aby sme naše dietky 

maďarskej materskej reči vedľa úrad-

nej reči slovenskej i v materinskej reči 

mohli nechať vychovávať a aby v obje-

me našeho mesta, ktoré bol vždy kul-

túrnym stredom, vydržiaval sa aspoň 

jedna škola, tak pre chlapcov, jako i pre 

dievčatá s rečou maďarskou.

Úctive žiadame vyzvať jednotlivé úra-

dy, hlavne však berný úrad, aby po-

istenky jakejkoľvek národnosti vo 

svojej reči písané prijať neodopreli. 

Posmelení bratislavskými a  košický-

mi príkladmi, konečne prosíme, aby 

sa vedľa úradnej reči slovenskej i ma-

ďarské oznamy a listiny vydávali a tak 

tiež, aby sa maďarskej reči doručenia 

a prosby od úradov prijímali.

Veľactení pánovia! Jako ráčite vidieť, 

predostretie moje má iba jeden cieľ, 

aby sme totižto bez rozdielu jazyku 

bratsky spolu nažívali a doprajúc kaž-

dému od Boha mu dané právo v svor-

nosti a láske za všeobecné dobré a za 

rozkvet nášho mesta pracovať mohli.

Hlbokou úctou prosím pána predse-

du a veľactený správny výbor, aby ste 

si úctivej prosby našej povšimnúť ju, 

schváliť s  cieľom prajného vybavenia 

vláde československej predostrieť rá-

čili“.

Napriek tomuto ústretovému preja-

vu o niekoľko dní neskôr na ďalšom 

zasadnutí mestského zastupiteľ-

ského zboru podáva žiadosť o pen-

ziu. Zastupiteľský zbor prerokováva 

nasledovný bod č. 49:

Prosba Imricha Zólomyho, mest-

ského nadlesného o penziu.

Poneváč Imrich Zólomy, mestský 

nadlesný, dľa vysvedčenia mestské-

ho hlavného lekára vonkajšiu úrad-

nú službu nevládze konať ďalej, 

lebo úradnú slovenskú reč ani slo-

vom ani písmom nezná, dľa 3. bodu 

§41 mestský výbor vypovie, že me-

novaného do penzie vloží:

A síce dľa evidenčnej knihy Imrich 

Zólomy 15. júla 1901 vstúpil do 

mestskej služby, teda služobný čas 

počítajúc do 1. októbra to činí 18 ro-

kov 2 mesiace a 15 dní.

Odchod Ing. Zólomyho z  pozí-

cie mestského nadlesného bol pre 

mesto Banská Štiavnica a  Banská 

Belá veľkou stratou, pretože ako 

ďalej uvidíme, potrvá ďalších 10 ro-

kov, než mesto dostane spoľahlivé-

ho a dobrého odborníka na vedenie 

mestských lesov. Prirodzene, nespĺ-

ňal požiadavku pre pracovníka štát-

nej správy – ovládanie úradného ja-

zyka československého, a tak musel 

svoj post opustiť.

Prerokovaný bod č. 50

Voľby na uprázdnené úradníc-

ke stanice – mešťanostu, hlavné-

ho notára a  mestského radcu – 

nadlesného.

Vo voľbách, na základe prihlášok 

a  kandidatúry na miesto mestské-

ho radcu – nadlesného, bol zvole-

ný Ing. Peter Železňák, lesný mer-

nik z Turčianskeho Sv. Martina. Kto 

bol Ing. Peter Železňák?

Narodil sa v  Tvrdošíne 15.2.1887. 

Po základnom vzdelaní v  rodisku 

pokračoval na Piaristickom gym-

náziu vo Vacove (1904). Vysoko-

školské vzdelanie nadobudol na 

Vysokej škole banskej a  lesníckej 

(1908). Štátnu skúšku z  lesníctva 

vykonal v Budapešti (1910). Po ab-

solvovaní vysokej školy svoju les-

nícku prax začínal ako lesný prak-

tikant v  Trenčíne (1908 – 1910). 

Vojenskú službu vykonal u  pešie-

ho pluku č 41. V  roku 1910 bol 

preložený k  žilinskej lesnej sprá-

ve, o rok nato bol preložený do Be-

regságu s poverením vedenia lesnej 

správy v  Nagy Szöllösi. Už v  roku 

1912 bol preložený do Turčianske-

ho Svätého Martina ako vedúci les-

nej správy v hodnosti inžiniera asis-

tenta. V  roku 1917 bol preložený 

do Óradna v Sedmohradsku. V ro-

koch 1920 – 1923 pôsobil krátko 

ako nadlesný mesta Banskej Štiav-

nice v  hodnosti hospodársky rad-

ca, kde sa neuviedol najlepšie (viď. 

ďalší text) a musel z miesta nadles-

ného odísť. V  novej Českosloven-

skej republike bol vymenovaný do 

hodnosti lesmajstra na Lesnú sprá-

vu Beňuš (1923 - 1927). Dekrétom 

Ministerstva  zemědělství v  Prahe 

bol preložený a poverený funkciou 

inšpekčného úradníka na Riaditeľ-

stve štátnych lesov a statkov v Žar-

novici, kde však nenastúpil, preto-

že mu bolo medzitým ponúknuté 

miesto lesného inšpektora na Orav-

skom komposesoráte v  Oravskom 

Podzámku.

Tu začal rozvíjať svoju životnú ka-

riéru, v  roku 1938 po vypovedaní 

českých lesníkov z územia Sloven-

ska bol menovaný riaditeľom Orav-

ského komposesorátu, kde nahradil 

vo funkcii riaditeľa Ing. Františ-

ka Vačlenu. V  tejto funkcii a  hod-

nosti vládneho komisára ostal po 

celú dobu Slovenského štátu. Tes-

ne v  povojnovom období bol pen-

zionovaný, ako vyššie postavený 

úradník v Slovenskom štáte nemo-

hol pokračovať vo svojej kariére. 

V roku 1947 však dosiahol dôchod-

kový vek, ktorý politický problém 

vyriešil.

Jeho krátke neúspešné účinkova-

nie vo funkcii nadlesného v  mest-

ských lesoch Banská Štiavnica 

možno odôvodniť mladíckou ne-

rozvážnosťou, pretože v  ďalšom 

svojom profesionálnom lesníckom 

živote dokázal, že bol dobrý odbor-

ník. Napokon byť riaditeľom Orav-

ského komposesorátu znamenalo, 

že musel byť dobrým lesníkom i or-

ganizátorom. 

V  roku 1957 sa zúčastnil pamät-

ných osláv 150. výročia vzniku les-

níckeho vysokého školstva v  Ban-

skej Štiavnici, súčasne aj ako 

signatár vzniku Collegia posled-

ných štiavnických akademikov.

(pokračovanie nabudúce)

Viliam Stockmann

Z histórie Mestských lesov v Banskej Štiavnici
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Aktuálne v kine Akademik
Piatok 2.12. o 18:30 hod.

Superžena
Komédia, poviedkový, 108 min., 
MP:15, vstupné: 6€. Šesť chlapov 
- scenáristov dostalo zadanie 
napísať fi lmovú poviedku na tému: 
ako si predstavuješ superženu? 
Táto nevyčerpateľná studnica 
ženského sveta dostáva cez sce-
náristov až nečakane prekvapivé 
zápletky a vyznenia. Stretávame 
sa so ženami v rôznych situáci-
ách, ktoré na prvý pohľad nemajú 
nič spoločné s predstavou ženy 
v superlatívoch a o to sú po-
viedky prekvapivejšie...

Sobota 3.12. 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.

Nedeľa 4.12. o 16:00 hod.

Neobyčajný svet
Akcia, animovaný, dobrodružný, 
100 min., MP, vstupné: 6€. Prí-
beh nového animovaného fi lmové-
ho dobrodružstvo od štúdia Walt 
Disney Animation s názvom “Ne-
obyčaný svet” sa vydáva hlboko 
do neprebádanej a tajomnej kra-
jiny, kde na legendárnych Kla-
dov, rodinu prieskumníkov, čaka-
jú fantastické stvorenia, ktoré 
ohrozujú ich poslednú a zďaleka 
najdôležitejšiu misiu.

Nedeľa 4.12. o 18:30 hod.

Grand Prix
Komédia, 107 min., MP:12, vstup-
né: 5€. Filmová komédia režisé-
ra Jána Prušinovského (Most!, 
Okresný prebor) rozpráva o dvoch 
bratrancoch milujúcich autá 
a jednom kriminálnikovi, kto-

rý ich zase rád kradne. Roman 
(Kryštof Hádek) vedie pofi dérny 
autobazár na okraji mesta, má 
tri deti, živelnú manželku (Anna 
Kameníková)a pije. Emil (Robin 
Ferro), fanatický milovník po-
riadku, si piplá svoju auto-
dielňu v centre, za ktorou sto-
jí jeho najväčšia pýcha: maketa 
Formula 1. Keď Emil v televíznej 
súťaži vyhrá vstupenky na Veľkú 
cenu Formule 1, nezostáva mu nič 
iné ako požiadať bratranca Roma-
na, aby ho tam zaviezol. Nevie 
totiž riadiť. Ani jeden z nich 
ešte netuší, že sa na nich na-
balí miestny magnet na problé-
my, vrchný dodávateľ kradnutých 
áut a Romanov kamarát z väzenia 
Štětka (Štěpán Kozub).

Štvrtok 8.12. o 18:30 hod.

Piargy
Dráma, 100 min., MP:12, vstup-
né: 5€. Dedina Piargy bude žiť 
hriešnym životom, pokiaľ v jednu 
fašiangovú noc celkom nezmizne. 
Akoby ju čerti odniesli s ľuď-
mi, domami aj zvieratami. Na-
plnia sa proroctvá starej vedmy 
Uli (Jana Oľhová)o príchode an-
cikrista a krutom treste?

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. 41/2022: „Prob-

lém tohto sveta je, že inteligentní ľu-

dia sú plní pochybností a  blbci sú plní 

sebavedomia.“ Výhercom sa stáva 

Eva Ďuriaková, B. Štiavnica. Sr-

dečne blahoželáme! Tento týždeň 

hráte o  poukážku 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 termíne do 12.12.2022.

V tajničke sa ukrýva výrok S. Čecha:

A., Dopravný podnik, samárium, 

ustanovizeň na prevýchovu, pošto-

vá skratka, kilometer,

B., 1. časť tajničky,

C., Druh čokolády, stred slova úte-

sy, lokátory,

D., Plošné miery, druh rastlinného 

masla, organická zlúčenina, ruská 

rieka,

E., Častica, podáva, spoločnosť skr., 

obaja,

F., Triesky, stred slova makovo, 

opuch česky,

G., Výklenok v  stene, štát v  Ázii, 

boh lásky, meter,

H., Nový, trebárs, indián, lebo,

I., Oska, v byte kde bývam, Boh lás-

ky, spoluhlásky v slove Nelka,

J., Kameň, vedro pri studni, zaoraj,

K., Teba, koniec tajničky.

1., Iniciálky francúzskeho skladate-

ľa, 2. časť tajničky,

2., Prerýľuj, dedinka,

3., Prasa česky, prípravok na zavá-

ranie, Daniel,

4., 1501 v  Ríme, žen. meno, exis-

tovali,

5., Ustanovizne, bezhrbá ťava, 

eman,

6., Múr, švajčiarska rieka, okresný 

výbor,

7., Slov. rieka, pokos, otázka na 

spôsob,

8., Vzduch anglicky, epické dielo, 

meno Komenského,

9., Mesto nad Topľou, patriaci apo-

vi, liter,

10., Spadol, druh Fatimy, ozn. áut 

Zambie a Španielska,

11., Zoťal, obráť, ponad,

12., Spoluhlásky v slove kasár, roz-

právková postava, notes,

13., Autor Winnetoua, poľnohosp. 

plodina, mokrý bez dĺžňa.

Pomôcky: Deko, Sára, May, sele, 

DP.

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

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Kupón č. 43
Krížovka
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Po koncerte venovanom 

úcte k starším sme v stredu 

16. novembra pozvali rodičov 

na Jesenný koncert. Priestor 

dostali žiaci ZUŠ vo veku 

6 až 18 rokov. 

Vďačné publikum tlieskalo spevá-

kom, huslistom, klaviristom, gitaris-

tom, akordeonistom i fl autistkám.

Medzi najmladších účinkujúcich 

patril Patrik Kuchta s  pesnička-

mi O zajačikovi a Nenarastieš. Svo-

ju premiéru si užil aj sedemročný 

Oskar Rosza s  klavírnou skladbič-

kou Leopolda Mozarta French Horn 

Piece. Ľudové piesne Deanky Čun-

derlíkovej striedala známa melódia 

z rozprávky Perinbaba v podaní akor-

deonistky Moniky Kašiarovej. Akor-

deón v  kombinácii s  klavírom zau-

jal ešte raz v piesni Páslo dievča pávy 

Richarda Luptáka. Trieda bicích ná-

strojov mala zastúpenie žiakmi Vi-

liamom Káderom, Damiánom Im-

rišekom a  Jakubom Alexandrom 

Debnárom. Diana Hôrová je žiačkou 

p. učiteľa Piatrova zhruba dva mesia-

ce a  už sa predstavila presvedčivou 

vlastnou improvizáciou. Precítené 

spevácke vystúpenia ostrieľanejších 

žiakov ako Tomáš Páleník, Martin 

Kminiak či Izabela Baarová doplnili 

ľudovými piesňami mladší začínajú-

ci speváčikovia ako Marínka Barvir-

čáková a Simonka Letkovičová. Gita-

rovým spracovaním tradicionálu A la 

Nanita Nana potešil Adam Bernát. 

Haydnov koncert G-dur pre husle za-

znel v podaní presvedčivej Ľuboslavy 

Kuchtovej. Dve fl autisky Hanka Štir-

blová a  Karolínka Filkorová sa pri-

pravujú na súťaž na Orave, trpezlivo 

s pani učiteľkou Zuzkou Kovárovou 

pracujú na technickom i interpretač-

nom zdokonalení svojich výkonov.

Technicky a  interpretačne dozrie-

vajú i  vekovo starší žiaci. V  Pergo-

lessiho Nine nás o  tom presvedčil 

spevák David Knížek a  v  Chopino-

vej Posthumnej etude a Bachových 

trojhlasných invenciách klavirista 

Patrik Hrnčiar. Literárno-dramatic-

ký odbor spestril program jesenné-

ho koncertu vystúpením klauniek. 

Milá pantomimická etuda žia-

čok Lucie Vazanovej, Jasny Razawi 

a Laury Kajanovej bola vtipná i vďa-

ka výkonu na pódiu sedemročnej 

Zoi Kajanovej. Moderátorské skú-

senosti naberal príjemným preja-

vom Boris Volčko. Vďační rodičia, 

súrodenci, starí rodičia, si program 

koncertu vychutnali a hrdí na svoje 

ratolesti, potešení hudbou i slovom 

odchádzali z historickej budovy, aby 

sa do nej na pozvanie pánov učite-

ľov znovu vrátili na triedne koncer-

ty a podujatia.

V  priebehu decembra Vás srdečne 

pozývame na viaceré mikulášsko - 

adventné podujatia:

Mikulášske popoludnie dňa 7. de-

cembra v ZUŠ

1. Mikulášsky koncert o 15:00,

2. Mikulášsky koncert o  16:30, od 

14:00 tvorivé dielničky vo výtvarke 

a LDO, kapustnica a dobrá nálada,

Štiavnické vianočné trhy 9. decem-

bra o 16:00 v Kammerhofe – Zborík 

a sólisti,

Svätoantonské vianočné trhy 

17. december o 16:00 – žiaci zo Sv. 

Antona,

Adventný koncert žiakov a pedagó-

gov ZUŠ, ktorý sa uskutoční dňa 20. 

decembra o 16:00 v kultúrnom cen-

tre.

Tešíme sa na príjemne strávené 

chvíle s hudbou a umením!

Irena Chovanová

Jesenný koncert

Nádejný moderátor Boris Volčko  foto archív ZUŠ

Čas Vianoc a výnimočného 

vzájomného obdarovávania 

sa nezadržateľne blíži, o čom 

svedčí odovzdanie štafety 

novembra mesiacu december. 

Už šiesty deň v tomto mesiaci priná-

ša dlho očakávanú sviatočnú náladu.

V mestskej knižnici býva deň sv. Mi-

kuláša príležitosťou na obdarovanie 

milovníkov kníh novými voňavými 

výtlačkami najrôznejšieho druhu, 

žánru, veľkostí, tvarov, farieb a  ob-

sahu. Aj v roku 2022 sme pripravili 

pre Vás, milí priatelia, nielen regis-

trovaní používatelia knižnice, darče-

ky v  podobe slušného balíka litera-

túry podľa Vašich želaní a bezplatnú 

registráciu novým členom. Neodí-

dete ani bez malej maškrty, punču 

a možno stretnete aj Mikuláša s ne-

odmysliteľnými sprievodcami. Príď-

te sa inšpirovať pre hlavný čas obda-

rovávania, ktorým sú Vianoce, buďte 

prví, ktorí si požičajú novú knihu, 

a zažite predvianočnú atmosféru pri 

koledách a bohatej nádielke pod vy-

zdobeným vianočným stromčekom 

v mestskej knižnici, v utorok 6.12. od 

8.00 do 17.00 hod.

Za nákup nových kníh ďakujeme 

Mestu Banská Štiavnica a Fondu na 

podporu umenia.

/Vaša MsK/

Očkom do knižnice
- mikulášska nádielka

Vianočná súťaž
Milí čitatelia! Na sklonku roka sme 

pre Vás pripravili zaujímavú ad-

ventnú súťaž o  hodnotné vecné 

ceny. Vašou úlohou bude správne 

odpovedať v  3 súťažných kolách 

na všetky 3 súťažné otázky, vybrať 

1 správnu odpoveď z  3 možností 

a budete zaradení do zlosovania.

Súťažná otázka č. 1:

Čo ukrýva druhý oriešok v roz-

právke Tri oriešky pre Popo-

lušku?

1. Plesové šaty

2. Diamantový prsteň

3. Wellness pobyt na 3 noci 

s princom na kráľovom zámku

4. Múdru sovu, ktorá sprevádza

Popolušku príbehom

Vaše správne odpovede spolu 

s  kupónmi čakáme v  termíne do 

19.12. Šťastných výhercov uverej-

níme vo vianočnom vydaní ŠN č. 

46/21.12. Prajeme Vám veľa šťastia!

 Red.

Správna odpoveď:

Meno a priezvisko:

Kontakt:

Kupón č.1

Ukončenie 
sezóny

16.10. sa uskutočnil v Hronci ne-

ďaleko Brezna voľný pretek v end-

urocrosse. Zúčastnili sa ho aj zve-

renci zo Sitno enduro team-u 

a reprezentanti Banskej Štiavnice 

v zložení: Jozef Koleda, Robert Pi-

varči a Matej Zorvan. Súťažilo sa 

vo viacerých kategóriách. Róber-

tovi Pivarčimu sa podarilo vo svo-

jej kategórii umiestniť na 1. mies-

te. Matej Zorvan v ďalšej kategórii 

obsadil 3. miesto. Gratulujeme!

Sitno enduro team BŠ
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sa konalo v Žiline dňa 

12.11.2022 na 50m bazéne, 

kde za plavecký klub Banská 

Štiavnica štartovalo 6 plavcov.

Plaveckých pretekov sa zúčastnilo 

18 klubov s počtom 242 pretekárov, 

ktorí mali spoločne 858 štartov.

Naši plavci si z  pretekov odniesli 

spolu 11 medailí.

Ján Čamaj, najml.: 1.miesto na 

100Z, 200P, 200VS, 200PP

Jakub Beňo: 1.miesto 100M, 2.m 

200PP, 200VS, 3.m 200P

Tomaš Sikula: 3.miesto 200PP, 

5.m 200VS, 6.m 100Z

Patrik Maruniak: 9.m 50Z, 

200VS, 7.m 100Z, 13.m 50D

Kristína Celderová: 2.miesto 

200P, 5.m 200VS, 100Z, 6.m 200PP

Žofi a Machariková: 3.miesto 

200PP, 4.m 200P, 100Z, 6.m 200VS

Pozn.: VS/voľný spôsob, Z/znak, P/

prsia, M/motýľ, PP/polohový pre-

tek

PKBŠ

Majstrovstvá stredoslovenskej oblasti 
2. kolo

Krajské majstrovstvá 

v cezpoľnom behu sa konali 

5.11.2022 v Žiari nad Hronom.

V  kategóriách od predškolákov po 

mužov a  ženy sa predstavilo jede-

násť pretekárov zo  ŠK Atléti BS 

Banská Štiavnica.

Výsledky sú k nahliadnutiu na:

https://www.hrdospor t .sk/

Online?CompetitionId=623&

DisciplineListId=23415&Discipline

Code=6&Day=&Code=RES

Z výsledkov našich pretekárov:

Najmladšie žiačky - zo 60 štartujúcich 

si najlepšie počínala Veronika Ivaničo-

vá, ktorá dobehla na 4. mieste. S pora-

nenou nohou, ale dobehla do cieľa na 

50. mieste Michaela Šušková a  pole 

pretekárok uzatvorila Eliška Jarotová. 

Najmladší žiaci bežali rovnako ako ich 

predchodkyne, 500m /43 pretekárov/ 

a skvelé druhé miesto v ťažkom fi niši 

uhájil Ondrej Bačík a na 15. mieste do-

behol Miloš Štrba. V kategórii mlad-

ších žiačok sa predstavil štvorlístok 

bežkýň. Na 37. mieste dobehla Nicol 

Hiklová, 31. miesto obsadila Viktória 

Maďarová, 28.-ma bola Nelly Šnia-

gerová a skvelá šiesta dobehla Laura 

Helejová. Štartovalo 48 pretekárok. 

V starších žiačkach dobehla Laura Ja-

rotová na 21. mieste. V kat. ženy vy-

hrala Janka Potančoková a v mužoch 

dobehol druhý Peter Kačáni. Ďakujem 

pretekárom za skvelú reprezentáciu 

klubu a mesta Banská Štiavnica. Ďa-

kujem rodičom za pomoc pri zabezpe-

čení pretekárov.

Preteky sme absolvovali vďaka fi -

nančnej podpore z  rozpočtu Mesta 

Banská Štiavnica.

R. Petro,

predseda ŠK Atléti BS

Majstrovstvá SsAZ

ŠKST Banská Štiavnica

– STK Kriváň 11:7

V 6.kole privítali naši hráči súpera 

z STK Kriváň.  Po výbornom kolek-

tívnom výkone sme zdolali súpera 

11:7. Zostava a body ŠKST: Coplák 

3,5; Buzalka 2,5; Lovas 2,5; Šulko 

1,5; Krajč 1

Posledný domáci zápas v  tomto 

kalendárnom roku odohrá ŠKST 

s  STK MŠK Brezno 9.12.2022 

o  17.30, ako vždy v  telocvični ZŠ 

pri plavárni. V prípade záujmu nás 

príďte podporiť.

ŠKST

Tabuľka po 6. kole

Mužstvo Zápasy Výhry Remízy Prehry Skóre Body

TJ Sokol Sielnica A 6 6 0 0 71:37 18

ŠKST Banská 

Štiavnica
6 5 0 1 68:40 16

TJ Sokol Sielnica B 6 4 0 2 54:54 14

TJ Balog n. Iplom /

 M.Čalomija A
6 3 0 3 52:56 12

MSTK Krupina B 5 3 0 2 60:30 11

STK MŠK Brezno B 6 2 0 4 45:63 10

ŠKST Poltár A 6 2 0 4 48:60 10

STK Kriváň 6 2 0 4 50:58 10

STO Podkonice B 6 2 0 4 44:64 10

STK Kalinovo A 5 0 0 5 30:60 5

Stolný tenis

Ondrej Bačík na stupni víťazov  foto archív ŠK Atleti BŠ

M SR 
v cezpoľnom 
behu
Dubnica nad Váhom privítala pre-

tekárov z celej republiky na kroso-

vých majstrovstvách. Atlétov BS 

reprezentovali mladšie žiačky.

V  konkurencii 102 pretekárok 

dobehla Nelly Šniagerová na 83. 

mieste, Viktória Maďarová do-

behla na 73. mieste a  najlepšie 

si počínala Laura Helejová, kto-

rá vybojovala slušné 24. miesto. 

V  družstvách sme obsadili 25. 

miesto z  36 družstiev. Podrobné 

výsledky nájdete na hrdosport.sk

Tréner Petro: „Atléti BS sa opäť za-

písali slušnou výkonnosťou. Baby, sú 

moje žiačky, oslovil som ich, aby zača-

li chodiť na atletiku na novom štadió-

ne a po mesiaci trénovania 2x v týždni 

konštatujem, že je to výsledok, kto-

rý je adekvátny venovaniu sa športo-

vaniu. Ak dievčatá pochopia, odložia 

zónu komfortu a začnú na sebe pra-

covať, tak si smelo dovolím tvrdiť, že 

o rok prinesú medaily z M SR... Samo-

zrejme, to, že majú talent, z nich bez 

systémovej športovej prípravy maj-

strov neurobí. Laura sa hlavne venu-

je krasokorčuľovaniu, čo je náročné na 

fi nancie, čas a veľkú disciplínu a tá sa 

u nej prejavuje aj v chcení na atletic-

kých tréningoch. Nelly a  Vika musia 

dozrieť v  zodpovednosti, keď pocho-

pia, budeme mať nových reprezentan-

tov...“

Chcem sa poďakovať rodičom za 

ochotný prístup na pretekoch.

Pretekov sme sa zúčastnili za fi -

nančnej podpory z rozpočtu Mes-

ta Banská Štiavnica.

R. Petro- predseda ŠK Atléti BS
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SG Security, s.r.o. SG Security, s.r.o. 
príjme pracovníkov príjme pracovníkov 

na stráženie na stráženie 
a do zásahovej jednotky. a do zásahovej jednotky. 

Kontakt: 0951 027 346 Kontakt: 0951 027 346 
karbanek@sgsecurity.skkarbanek@sgsecurity.sk

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

  Výkup parožia, tel. č.: 

0904 834 937

inzercia

Inzerujte aj vy 
v Š  avnických novinách


