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INZERCIA

V sobotu 21.1.2023 

sa konalo na Slovensku 

referendum 2023.

Prinášame vám výsledky k  referen-

du o  možnosti skrátenia volebného 

obdobia parlamentu, ktoré sa kona-

lo 21. januára 2023. Celoslovenská 

účasť bola 27,25% - t.j. zúčastnilo sa 

1 193 198 voličov zo 4 377 565. Voliči 

na otázku: „Súhlasíte s tým, že predčas-

né skončenie volebného obdobia Národnej 

rady Slovenskej republiky je možné usku-

točniť referendom alebo uznesením Ná-

rodnej rady Slovenskej republiky, a to zme-

nou Ústavy Slovenskej republiky?" mohli 

odpovedať áno alebo nie.

V treťom týždni nového roku 

2023 sme zaznamenali denné 

silné sneženie na celom území 

nášho mesta.

Z  uvedeného dôvodu boli nasade-

né do odhŕňania snehu aj kooperu-

júce fi rmy: Jozef Gregáň, Ing. Ján 

Čamaj, Ján Bartko, Erik Sombathy 

a Agrocom, s r.o. Tieto fi rmy si vy-

konali zimnú údržbu vo svojich urče-

ných úsekoch a v nočných hodinách 

bol prostredníctvom týchto fi riem 

zabezpečený aj vývoz snehu z histo-

rického jadra mesta. V takýchto prí-

padoch Technické služby, m.p., vy-

konávajú priebežne zimnú údržbu 

v uliciach zaradených v I. poradí, tzv.

„Hlavné ťahy“ vedúce k dôležitým ob-

jektom – nemocnica, obchodným 

centrám a pod. Až po vyčistení ulíc 

v prvom poradí prídu na rad vedľaj-

šie ulice zaradené do II. a III. poradia. 

Občania sa, samozrejme, môžu vždy 

obrátiť na dispečera – TS, m. p., 

(t. č.: 0908 272 630), ktorý koordi-

nuje zimnú údržbu, len musia byť tr-

pezliví. Do každej ulice naša technika 

príde a následne dočistí. Len upozor-

ňujem občanov, že odhrnutý sneh 

pred bráničkami rodinných domov 

„neodhrňujeme“, dočisťujú si sami. Zá-

roveň by som požiadal občanov o tr-

pezlivosť a zhovievavosť pri výkone 

zimnej údržby.

Upozorňujeme, že naším cieľom je 

vyhovieť každému občanovi v našom 

meste k jeho spokojnosti.

Za porozumenie veľmi pekne Ďa-

kujeme!

Zástupca riaditeľa Technických 

služieb, m. p., JUDr. Gejza Volf

Referendum 2023

Priebeh výkonu zimnej údržby
na Technických službách, m. p., Banská Štiavnica

Sobota 4.2. o 16:00 hod.

Slúžka
Uvedenie fi lmu v predpremiére za účasti režisérky 
a spisovateľky Hany Lasicovej. Vstupné: 6€

PRÁCA: 
ČAŠNÍK/ČKA
PLAT: 5,-EUR/NETTO

KONTAKT: 
nespenzion@gmail.com

Tel. č.: 0907 039 187


3.str.

Výsledky Referenda 2023 v meste Banská Štiavnica

Okrsok č. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Spolu

Počet zapísaných voličov 1056 1027 697 1086 1230 1200 794 683 3 7776

Počet zúčastnených voličov 213 254 213 320 460 380 212 211 3 2266

Počet odovzdaných 

hlasovacích lístkov
213 254 213 320 460 380 212 211 3 2266

Počet odovzdaných platných 

hlasovacích lístkov
210 252 212 315 456 380 205 208 3 2241

Počet odovzdaných 

neplatných hlasovacích lístkov
3 2 1 5 4 0 7 3 0 25

Počet hlasov „ÁNO“ 209 251 211 313 449 376 203 208 3 2223

Počet hlasov „NIE“ 1 1 1 2 7 4 2 0 0 18

Účasť v % 20,17 24,73 30,55 29,46 37,39 31,66 26,70 30,89 100,00 29,14
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myšlienka
dňa

DIÁR
z programu

primátorky

23.1.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Pracovné rokovanie k  majet-

koprávnemu usporiadaniu ko-

munikácie k budove Hasičského 

a záchranného zboru v Banskej 

Štiavnici.

 Pracovné rokovanie k  rozpočtu 

mesta Banská Štiavnica a odpa-

dovému hospodárstvu.

Redakčná rada ŠN.

24.1.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Účasť na stretnutí so starostami 

obcí okresu Banská Štiavnica.

 Pracovné stretnutie riadiacej 

skupiny lokality UNESCO.

25.1.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Pracovné rokovanie so zástup-

com vlastníkov bytov na Trojič-

nom námestí.

26.1.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Príprava VZN mesta Banská 

Štiavnica a ich aktualizácia.

27.1.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Pracovné rokovanie k  súdnym 

sporom mesta.

Viera Lauková

Aj v predchádzajúcom týždni 

nebolo dňa až do 20.1., aby 

v Rádiu Regina nebolo avízo 

verejného nahrávania pravi-

delnej relácie tohto média 

„Zahrajte mi túto“, dňa 20.1. 

o 18.00 v Kultúrnom dome vo 

Sv. Antone.

Opäť to bolo pravidelné a systema-

tické zviditeľňovanie banskoštiav-

nickej folklórnej skupiny Sitňan, 

ako aj ďalších 3 folklórnych skupín 

z  nášho okresu – Sv. Antona, Ba-

ďana a Prenčova. Za túto iniciatívu 

treba opäť vyzdvihnúť dlhoročného 

a neodmysliteľného člena folklórne-

ho súboru Sitňan Stanislava Bartka, 

ktorý je aj moderátorom tejto relácie 

v Rádiu Regina.

18.1. vo viacerých médiách bola 

spomienka na vynikajúceho sloven-

ského lesníckeho odborníka Joze-

fa Dekreta-Matejovie, ktorý zomrel 

v  tento deň v  r. 1841 (narodil sa 

12.7.1774). K jeho profi lu dodávam 

len to, že mal trvale úzke kontakty 

s vynikajúcimi lesníckymi odborník-

mi európskeho významu, ktorí pô-

sobili na banskoštiavnickej Baníckej 

akadémii.

20.1. vo viacerých médiách bola 

spomienka na prof. Ing. Štefana No-

sáľa, ktorý sa narodil v tento deň v r. 

1927. Bol jedným z  prvých členov 

svetoznámej Lúčnice, ktorá vznik-

la medzi brigádnikmi stavby Tra-

te mládeže vybudovanej v  r. 1948-

49 z  Hronskej Dúbravy do Banskej 

Štiavnice, a  následne bol takmer 

70 rokov v čele tohto súboru.

Ján Novák

Štiavničania, Štiavnica, médiá 
a súvzťažnosti

Blíži sa koniec prvého mesiaca 

v roku 2023 a s ním aj prvý 

dôležitý termín pre splnenie 

si povinností vyplývajúcich 

zo zákona č. 582/2004 Z. z. 

o miestnych daniach.

Prvou povinnosťou všetkých vlastní-

kov nehnuteľností na území mesta je 

podanie daňového priznania na daň 

z nehnuteľností. Priznanie je povin-

ný podať vlastník, u ktorého nastali 

zmeny vo vlastníctve nehnuteľnos-

tí k 1.1.2023. Takou zmenou je napr. 

kúpa domu, pozemku, bytu, získanie 

nehnuteľnosti v  dedičskom kona-

ní a pod. Ale zmenou je aj predaj ne-

hnuteľností, to znamená, že vlastník 

dom, pozemok alebo byt predá ďal-

šej fyzickej alebo právnickej osobe. 

Vlastník, u ktorého nenastali zmeny 

daňové priznanie nemusí podať.

Termín na podanie daňového 

priznania na daň z nehnuteľnos-

tí a daň za psa je 31. 1. 2023.

Za nepodanie priznania v lehote do 

31.1.2023 bude daňovníkovi vyru-

bená pokuta od 5€ do 3  000€, naj-

viac do výšky vyrubenej dane.

Daňové priznanie je možné poslať 

poštou, mailom, elektronicky, resp. 

osobne v podateľni klientskeho cen-

tra MsÚ.

Daňové priznanie musí daňovník 

podať aj počas roka, ak nadobudne 

nehnuteľnosť dedením alebo vydra-

žením.

Daňové priznanie sa podáva aj v prí-

pade, že daňovník nadobudol psa, 

a  to aj v  prípade, že daňová povin-

nosť zanikla – pes zmenil vlastníka 

alebo uhynul.

V  januári je už možnosť doručenia 

dokladov preukazujúcich nárok na 

úľavu alebo odpustenie poplatku 

za komunálny odpad. Ide väčšinou 

o  doklady preukazujúce pobyt, štú-

dium alebo prácu v zahraničí, mimo 

miesta trvalého pobytu a pod.

Podnikajúce subjekty, ktoré majú 

množstvový zber KO sú taktiež po-

vinné ohlásiť vznik, zánik do 30 dní 

odo dňa, kedy nastala skutočnosť 

a akúkoľvek inú zmenu subjektu naj-

neskôr do 31.3.2023. Každá ďalšia 

zmena nahlásená po 31.3.2023 bude 

platná až od 1.1.2024. Subjektom, 

ktoré sú prihlásené na kontajnero-

vo–intervalový systém zberu KO 

a nemajú žiadnu zmenu, bude doru-

čený predpis poplatku/dane automa-

ticky. Subjekty, ktoré sú prihlásené 

na vrecový systém zberu KO, sú po-

vinné nahlásiť zmenu na kontajne-

rovo-intervalový systém zberu KO 

v  zmysle platného VZN č. 4/2022 

o  miestnom poplatku za komunál-

ne odpady a drobné stavebné odpady 

do 31.1.2023. K  nahláseným ná-

dobám budú prebiehať kontroly 

počas celého roka. Preto je nevy-

hnutné, aby každá nádoba bola 

označená názvom prevádzky.

Zároveň oznamujeme občanom, že 

od 16.1.2023 došlo k  zmene úrad-

ných hodín na ekonomickom odde-

lení MsÚ, a to nasledovne:

pondelok nestránkový deň

utorok 8.00 – 11.30, 12.00 – 15.00

streda 8.00 – 11.30, 12.00 – 16.30

štvrtok nestránkový deň

piatok 8.00 – 11.30, 12.00 – 13.30

ekonomické odd. MsÚ

Daňové povinnosti
občanov do 31.1.2023

Matrika
Štatistika základných matričných 

úkonov Matričného úradu Mesta 

Banská Štiavnica za rok 2022.

Matričný úrad Mesta Banská Štiav-

nica v roku 2022 zaevidoval a mat-

rične spracoval 124 uzavretí man-

želstva, z ktorých bolo 99 civilných 

a  25 cirkevných sobášov. Banskú 

Štiavnicu si za miesto uzavretia 

manželstva okrem Banskoštiavni-

čanov vybralo aj 10 párov, z  kto-

rých je jeden snúbenec cudzí štátny 

občan a  50 párov, z  ktorých oba-

ja snúbenci nemajú trvalý pobyt 

v Banskej Štiavnici.

Matričný úrad Mesta Banská Štiav-

nica v roku 2022 zaevidoval a mat-

rične spracoval 147 úmrtí v Banskej 

Štiavnici, z  toho 3 úmrtia v  Ban-

skom Studenci, 1 úmrtie na Močia-

ri a 2 úmrtia v Podhorí, 3 na Iliji.

Matričný úrad Mesta Banská Štiav-

nica v roku 2022 nezaevidoval žiad-

ne narodenie. V Banskej Štiavnici sa 

tento rok nenarodilo ani jedno dieťa.

Matričný úrad v roku 2022 matrič-

ne spracoval množstvo iných mat-

ričných úkonov: určenie otcovstva, 

zmena mena alebo zmena priez-

viska, úprava priezviska, rozvody, 

späťvzatie priezviska po rozvode, 

dodatočné určenie otcovstva, osvo-

jenie, zapretie otcovstva, vydáva-

nie duplikátov verejných listín.

Miroslava Celderová,

matrikárka mesta

„Všetko, čo človek v živote robí, do-

konca aj láska, sa odohráva v rých-

liku, ktorý sa rúti k smrti.“

Jean Cocteau

Infocentrum 
mesta
Banská Štiavnica. Otvorené:

po-ne: 8.00 – 16.00

Kontakt: 045/6949653, 

ic@banskastiavnica.sk

IC BŠ
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Odpoveď „ÁNO“ zakrúž-

kovalo 1  163  586 voličov, čo pred-

stavuje 97,51%. Odpoveď „NIE“

18 398 voličov, t.j. 1,54 %. Kvôli níz-

kej účasti je referendum neplatné. Aby 

bolo referendum platné, musela by 

účasť prekonať 50% oprávnených vo-

ličov, to znamená viac ako 2,2 milióna 

ľudí. V našom meste mali voliči mož-

nosť hlasovať v 8 okrskoch a v jednom 

špeciálnom volebnom okrsku pre vo-

ličov pozitívnych na COVID-19. Zú-

častnilo sa na hlasovaní z  celkového 

počtu 7776 zapísaných voličov len 

2 266 z nich, t.j. 29,14%. Podrobnej-

šie údaje o hlasovaní v meste Banská 

Štiavnica a okrese Banská Štiavnica sú 

uverejnené v tabuľkách.

MsÚ

NOVINKY

�1.str.

Referendum 2023
Výsledky referendum 2023 okres Banská Štiavnica

Banská Štiavnica 2266 zúčastnení 29,14% účasť voličov účasť

Svätý Anton 345 35,13%

Banská Belá 295 30,63%

Štiavnické Bane 291 43,95%

Banský Studenec 144 37,99%

Podhorie 121 43,52%

Prenčov 185 35,23%

Beluj 35 31,25%

Počúvadlo 37 44,57%

Dekýš 59 37,10%

Vysoká 31 30,39%

Močiar 63 47,72%

Kozelník 63 44,36%

Ilija 91 32,61%

Baďan 55 40,74%

ZDROJ: ŠÚ SR

Dotazník
Vážení občania,

Mesto Banská Štiavnica má v zmys-

le zákona č. 448/2008 Z.z. o sociál-

nych službách spracovaný Komunit-

ný plán sociálnych služieb na roky 

2018 – 2022, ktorý je potrebné ak-

tualizovať na ďalšie programovacie 

obdobie rokov 2023 – 2027, preto 

v  súčasnosti Mesto Banská Štiavni-

ca spracováva nový KPSS. Vy, ako ob-

čania mesta ste účastníkmi komunit-

ného plánovania, preto vás prosíme 

o  spoluprácu prostredníctvom vy-

plnenia dotazníka, ktorého cieľom 

je zistiť potreby vás, občanov v  jed-

notlivých oblastiach života, skúse-

nosti s poskytovaním služieb v mes-

te Banská Štiavnica, ako aj námety 

a  odporúčania pre ďalší rozvoj. Do-

tazník je anonymný a výsledky ziste-

ní budú podkladom pre spracovanie 

komunitného plánu sociálnych slu-

žieb. Dotazník je k dispozícii v Klient-

skom centre MsÚ, Nám. sv. Trojice č. 

3, Banská Štiavnica alebo na stránke 

mesta www.banskastiavnica.sk. 

Vyplnený dotazník je možné 

poslať aj elektronicky na e-mail: 

eva.greganova@banskastiavnica.sk 

do termínu 3.2.2023. Za starostlivé 

vyplnenie dotazníka Vám vopred ďa-

kujeme! MsÚ

Mestská polícia Banská 

Štiavnica upozorňuje starších 

občanov na podvodné 

telefonáty, v ktorých sa snažia 

vylákať peniaze od občanov 

pod zámienkou, že ich vnuk – 

vnučka, prípadne rodinný prís-

lušník mali dopravnú nehodu 

a je potrebné im pomôcť, ale 

je nutné zaplatiť okamžite.

Mestská polícia Banská Štiavnica za-

držala dvoch páchateľov rómskej ná-

rodnosti v  objekte rodinného domu 

na Vodárenskej ulici, ktorí sa do domu 

vlámali a snažili sa odtiaľ odcudziť rôz-

ne veci a predmety.

Mestská polícia dňa 16.1.2023 v noč-

ných hodinách 22.00 – 24.00 hod. 

asistovala hasičskému záchrannému 

zboru pri sprejazdnení úseku smer 

Červená studňa – Banky. V tomto úse-

ku bolo popadaných viacero stromov 

a cesta bola neprejazdná cca 2 hodiny.

16.1.2023 hliadka mestskej polície 

opätovne zasahovala pri kalamitnej 

situácii odstraňovania stromov na 

úseku smer Pracháreň.

19.1.2023 vo večerných hodinách 

neznámy páchateľ poškodil schody 

a zábradlie na Trotuári oproti hote-

lu Bristol. Hliadka vykonala šetre-

nie a  za pomoci kamerového systé-

mu a príslušníkov MsPo bol páchateľ 

zistený a spôsobená škoda je v rieše-

ní Technických služieb mesta Banská 

Štiavnica.

MsPo v súčasnosti vykonáva šetrenie 

prípadu poškodenia umeleckého die-

la – reliéfu na Radničnom námestí 

pri MsÚ, ku ktorému došlo počas sil-

vestrovskej noci zo dňa 31.12.2022-

1.1.2023.

Náčelník MsPo

PhDr. Peter Šemoda

Mestská polícia informuje...

MESTSKÁ  PLAVÁREŇ

Deň Verejnosť  Plavecký klub 

   celý bazén

Pondelok ZATVORENÉ

Utorok 11.00 -16.00     18.00 - 20.30  16.00 – 18.00

Streda 13.00 -16.00     18.00 - 20.30  16.00 – 18.00

Štvrtok 13.00 -16.00     18.00 - 20.30  16.00 – 18.00

Piatok 13.00 -16.00     18.00 - 20.30  16.00 – 18.00

Sobota 14.00 - 20.30   –––

Nedeľa 14.00 - 20.30   –––

Deň

Pondelok ZATVORENÉ

Utorok 13.00 - 20.30 MUŽI

Streda 13.00 - 20.30 ŽENY

Štvrtok 13.00 - 20.30 MUŽI

Piatok 13.00 - 20.30 ŽENY

Sobota  14.00 - 20.30 SPOLOČNÁ

Nedeľa 14.00 - 20.30 SPOLOČNÁ

OTVÁRACIE 

HODINY

WELLNESS

OTVÁRACIE 

HODINY

PLAVECKÝ 

BAZÉN

Posledný vstup do budovy 

je o 19.30 hod.

Kontakt:  

045 / 691 2724

Komorný 
koncert

– Katarína Dučai a hostia, 29.1.2023 

o 15.00 hod. koncertná sála HUAJA, 

Botanická 2, Banská Štiavnica. Pod-

robné informácie o podujatí nájdete 

na našej webovej stránke: 

https://huaja.org/komorny-koncert

-katarina-ducai-a-hostia-29-1-2023

-o-1500-koncertna-sien-huaja

-botanicka-354-2-banska-stiavnica/

HUAJA

Vedeli ste, že...
Kovy sa v  prírode rozkladajú pri-

bližne  20 - 100 rokov. Patria tiež 

medzi dobre recyklovateľné mate-

riály. Veľkú časť kovového odpa-

du obvykle tvoria plechovky, kto-

ré  okrem ekologickej a  estetickej 

záťaže voľne pohodené v  prírode 

predstavujú nebezpečenstvo pre 

ľudí aj zvieratá. Hrdzavá plechovka 

môže spôsobiť reznú ranu, bolesti 

a infekciu človeku, ktorý do príro-

dy prišiel hľadať oddych. 

ŠZŠ
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Mestská polícia v Banskej 

Štiavnici v roku 2022 plnila 

úlohy vyplývajúce zo zákona 

č. 564/1991 Zb. o obecnej 

polícii na území mesta Banská 

Štiavnica a v jeho miestnych 

častiach Banky, Štefultov 

a Počúvadlianske Jazero. 

V  Banskej Štiavnici máme 7 územ-

ných častí, ktoré sú význačné na 

mape územného obvodu. Tieto čas-

ti sú pridelené jednotlivým inšpek-

torom mestskej polície, ktorí v nich 

vykonávajú pravidelné kontroly. 

O  samotnej činnosti mestskej polí-

cie v roku 2022 už bolo niečo v ma-

lom zverejnené v  Štiavnických no-

vinách a  na sociálnej sieti. Činnosť 

mestskej polície nebola len o  poku-

tách, ale v prvom rade o prospešnej 

činnosti pre našich občanov na úse-

ku verejného poriadku. V  minulom 

roku mestská polícia prijala viac ako 

1463 oznámení od občanov mesta 

Banská Štiavnica, ako aj jej návštev-

níkov, ktoré súviseli s  požiadavkou 

o pomoc. Okrem toho bolo realizova-

ných množstvo iných akcií, pri kto-

rých bola potrebná aj činnosť a účasť 

mestskej polície. Napríklad 343 kul-

túrnych a  spoločenských podujatí, 

asistencia pre mestský úrad, dodr-

žiavanie verejného poriadku pri vy-

plácaní sociálnych dávok, spoluprá-

ca s  oddeleniami mestského úradu, 

ako je oddelenie výstavby a životné-

ho prostredia. Rovnako aj spoluprá-

ca s  pracovníkmi kamerového sys-

tému mesta, Technickými službami, 

Bytovým podnikom, záchranármi 

a hasičmi. A v neposlednom rade veľ-

mi častá a dobrá spolupráca so štát-

nou políciou. Medzi ďalšie, pomerne 

časté, úlohy mestskej polície patri-

li aj odchyty túlavých a zabehnutých 

zvierat, ktorých sme v minulom roku 

vykonali celkovo 106. Nešlo však len 

o psy a mačky, ako si možno mnohí 

myslia. Stretli sme sa aj s kuriózny-

mi oznámeniami na voľne sa pohy-

bujúce kone, kravy či ovce ako v roku 

2022. Neodmysliteľnou súčasťou 

činnosti mestskej polície je zabez-

pečovanie cestnej premávky a  ve-

rejného poriadku pri 147 sobášoch 

a  104 pohreboch v  našom meste. 

Mestská polícia okrem už spomenu-

tých činností výkonu služby vykoná-

vala aj činnosť na úseku verejného 

poriadku, čistoty, hygieny, životného 

prostredia. Popri každodenných úlo-

hách a realizáciách oznámení sme sa 

často stretávali s problémami na no-

vovybudovaných parkoviskách, kde 

sme asistovali pri náprave zlyhaných 

parkovacích systémov. Čo sa týka let-

nej turistickej sezóny v našom mes-

te roku 2022, evidujeme vysokú náv-

števnosť v  prvej polovici roka, kedy 

doznievali účinky pandémie. Dôleži-

tou úlohou bolo vykonávanie kontrol 

na úseku bezpečnosti a  plynulosti 

cestnej premávky, a to hlavne parko-

vanie v meste Banská Štiavnica, ale aj 

v blízkosti vodných nádrží a tajchov: 

Vodárenská nádrž, Počúvadlianske 

jazero, Belianske jazero, Komorovské 

jazero a Klinger. V súvislosti s kontro-

lou parkovania bolo v zmysle zákona 

v roku 2022 riešených takmer 1769 

priestupkov blokovým konaním. Po-

pri kontrolách parkovania a  zabez-

pečovania cestnej premávky mest-

ská polícia v Banskej Štiavnici riešila 

aj niekoľko desiatok priestupkov na 

úseku verejného poriadku. Najčas-

tejšie napríklad znečisťovanie verej-

ného priestranstva, nedodržiavanie 

otváracích hodín prevádzok, porušo-

vanie nočného kľudu, alebo občian-

ske spolunažívanie.

V  roku 2022 sme 197 priestupkov 

na úseku cestnej premávky a  verej-

ného poriadku v zmysle zákona vy-

riešili dohovorom. Celkový počet rie-

šených priestupkov bolo 1966. Do 

pokladne mestského úradu bolo od-

vedených viac ako 25- tisíc eur. Dô-

ležitou súčasťou činnosti mestskej 

polície v  prvom polroku roku 2022 

bolo plnenie úlohy súvisiacej s pan-

démiou COVID-19. Vykonávali sme 

kontroly opatrení vydaných Vládou 

Slovenskej republiky, ministerstvom 

zdravotníctva a  úradom verejného 

zdravotníctva. Tiež sme plnili úlohy 

vyplývajúce z  rozhodnutí krízového 

štábu mesta Banská Štiavnica. Kon-

troly boli zamerané na reštaurácie, 

mestskú hromadnú dopravu a  ná-

kupné centrá. Činnosť mestskej polí-

cie je rôznorodá a náročná. Je to však 

služba vykonávaná pre ľudí, pre oby-

vateľov nášho mesta. Rád by som po-

ďakoval všetkým kolegom a  spolu-

pracujúcim organizáciám za činnosť, 

ktorú sme spoločne v roku 2022 vy-

konali. Ďakujem aj vedeniu mesta, 

hlavne pani primátorke Mgr. Nadež-

de Babiakovej za výbornú spoluprá-

cu. Touto cestou by som chcel spo-

ločne aj s  mojimi kolegami vyzvať 

obyvateľov, ale aj návštevníkov náš-

ho mesta, aby dbali na dodržiava-

nie zákonov a pravidiel v cestnej pre-

mávke a dodržiavanie VZN v našom 

meste. Buďme k sebe v tejto nároč-

nej dobe ohľaduplní a  rešpektujme 

sa navzájom!

Náčelník MsPo 

PhDr. Peter Šemoda

O činnosti mestskej polície

V dňoch 16. a 17. januára 2023 

sa uskutočnilo prípravné 

stretnutie k medzinárodnému 

detskému projektu podpo-

reného Organizáciou miest 

svetového dedičstva s názvom 

„Budúcnosť svetového 

dedičstva, budúce svetové 

dedičstvo“. 

Banskú Štiavnicu navštívili zástup-

covia z  Budapešti, Krakova, spolu 

s učiteľmi škôl, ktoré sa do projektu 

zapojili. Zástupcovia z  Kutnej Hory 

sa zúčastnili online. Predmetom 

stretnutia bola príprava každoroč-

ného stretnutia žiakov základných 

škôl, ktoré sa najbližšie uskutoč-

ní v  júni v Banskej Štiavnici. Účast-

níci sa dohodli na veku vybraných 

žiakov, termíne konania 5-dňové-

ho seminára a aktivitách, ktoré žia-

ci počas neho absolvujú. Počas dvoch 

dní navštívili zapojenú Základnú 

školu Jozefa Horáka a  priestory, 

v  ktorých sa bude pre žiakov usku-

točňovať júnový program. Cieľom 

projektu je zaujímavou a  zábavnou 

formou vzdelávať žiakov základných 

škôl o  svetovom dedičstve, najmä 

o hmotnom a nehmotnom dedičstve 

zapojených miest. Už teraz sa s pani 

učiteľkami zo ZŠ J. Horáka tešíme na 

žiakov z  Budapešti, Krakova a  Kut-

nej Hory, ktorí nás navštívia v  júni 

a spoznajú svetové dedičstvo nášho 

krásneho mesta.

Henrieta Godová, 

Kamila Gallová

Prípravné stretnutie 
k medzinárodnému detskému projektu

Účastníci stretnutia v zasadačke MsÚ  foto Kamila Gallová

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. energie 

budú v B. Štiavnici:

- 13.2. v čase od 8.00 – 15.30 na 

ul.: 8. mája, Pod Kalváriou.

- 16.2. v čase od 7.00 – 19.00 na 

ul.: M. Benku, Počúvadlianske Ja-

zero.

Ďakujeme za porozumenie!

Július Bodor, riaditeľ sekcie 

Dispečingy SSD, a.s.

citát

„Ľudia obetujú pre povery všetko, aj 

život: dokazujú to súboje, vojny, sa-

movraždy; ale len veľmi málo je tých, 

ktorí by položili život za pravdu.“

Lev Nikolajevič Tolstoj
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Sánkovanie

Štiavnické vrchy tvoria okraj krá-

tera bývalej obrovskej sopky. Dnes 

sa tak môžete sánkovať priamo na 

miestach, kde kedysi tiekla horú-

ca láva. Najvychýrenejšie svahy na 

sánkovanie sú v okolí tajchu Červe-

ná studňa. Rodiny s deťmi na sán-

kach stretnete aj na svahoch v okolí 

banskoštiavnickej Kalvárie.

Bežkovanie

Štiavnické vrchy ponúkajú zhru-

ba 40km dobre značených bež-

kárskych trás s  orientačnými 

mapami. Najobľúbenejší a  najfrek-

ventovanejší je okruh medzi Čer-

venou studňou a  zjazdovkou Sa-

lamandra Resort. Bežkovanie po 

Supervulkáne Štiavnica si užijú ná-

roční bežkári, ale aj rodiny s deťmi 

a  menej zdatní bežkári. O  aktuál-

nom stave tratí sa dozviete vo Face-

book skupine „Červená studňa“ a na 

stránkach nabezky.sk a bezkar.sk.

Lyžovanie

Oldschool lyžiarske stredisko Ski 

Dúbravy (Obec Ilija)

Malé lyžiarske stredisko s  dvoma 

vlekmi (320 a 400 m) a „oldschool“ 

atmosférou. Zjazdová trať má dĺž-

ku 450 metrov, 2 kotvové vleky 

a je upravovaná ratrakom. Je urče-

né najmä rodinám s  deťmi, nená-

ročným lyžiarom a  začiatočníkom. 

Nájdete tu aj štýlový bufet s otvo-

reným ohňom, požičovňu lyžiar-

skeho vybavenia a bezplatné parko-

visko. Informácie o prevádzkových 

a lyžiarskych podmienkach stredis-

ka nájdete na www.skidubravy.sk. 

Otvorené len za priaznivých sneho-

vých podmienok.

Najväčšie lyžiarske stredisko 

Štiavnických vrchov - Salaman-

dra Resort (obec Hodruša – 

Hámre)

Najjužnejšie položené lyžiarske 

stredisko na Slovensku je vybave-

né zasnežovacím systémom a  po-

núka ideálne podmienky na lyžo-

vanie pre celú rodinu. Na vrchol 1 

450 metrov dlhého svahu vás vyve-

zie štvorsedačková „bublinová“ la-

novka, takže ste chránení aj pred 

vrtochmi počasia. Stredisko dis-

ponuje modernými bezkontaktný-

mi turniketmi a  od zimnej sezóny 

2022/2023 aj možnosťou zakúpiť 

lyžiarsky lístok online. Pre začia-

točníkov a  najmenších návštevní-

kov je k dispozícii nenáročný svah, 

na ktorý ich vyvezie detský vlek. 

Samozrejmosťou je aj požičovňa ly-

žiarskej a  snowbordovej výstroje 

a  služby lyžiarskej školy. Parkovis-

ko s kapacitou 150 miest v blízkosti 

lanovky je k dispozícii zdarma.

Prajeme vám príjemné zážitky!

Tím OOCR Región Štiavnica

Sánkovanie, bežkovanie, a lyžovanie 
a na svahoch Supervulkánu Štiavnica

Lyžovanie na Salamandra Resorte  foto archív OOCR BS

Bežkárske trate v okolí Richňavských tajchov  foto archív OOCR BS

Vyrezávanie 
- zdobenie dreveného srdiečka

Počúvadlo

Trvanie: 6 hod.

Príďte si vlastnoručne vyrezať - vy-

zdobiť svoje srdiečko pre milovanú 

osobu. Až do Valentína 14.2.2023 

ponúkam možnosť zavítať ku mne 

na Stodolu Počúvadlo a spolu sa na-

učiť vyrezávať tradičnou technikou 

vruborezom.

Domov si odnesiete vlastnoručne 

zdobené drevené srdiečko, ktorým 

môžete obdarovať milovanú osobu.

Na zážitkovom kurze sa naučíme 

rysovať geometrické tvary, vyre-

závať tradičným spôsobom, čo vás 

napadne o opracovaní dreva, alebo 

aj ako sa žije v stodole na dedine.

Skúsenosti s  opracovaním dre-

va nemusíš mať, stačí ak máš nad 

15rokov. Zážitkový kurz je pre 1-2 

osoby. Stačí si dohodnúť deň na 

t.č.: 0908727577 alebo mailom: 

dodielne@dodielne.sk

Org.

Podvodníci 
s falošnými kuriérmi

S  týmto podvodom sa stretol 

takmer každý, kto predával tovar 

cez inzertné portály alebo sociálne 

siete. Fiktívny záujemca vám na-

píše, že za tovar už zaplatil, pošle 

vám odkaz, kde máte vyplniť úda-

je z karty, aby vám mohla byť suma 

pripísaná na účet. Samozrejme 

podvodník doplní, že údajný „ku-

riér“ je už na ceste.

Na stránke Hoaxy a podvody - Po-

lícia SR pravidelne varujeme pred 

týmito premyslenými podvodmi. 

Falošní záujemcovia o tovar sú väč-

šinou podvodníci z opačnej strany 

planéty, preto odporúčame komu-

nikáciu s nimi ukončiť, ak nechce-

te prísť o svoje peniaze.

OR PZ v Žiari nad Hronom

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

Utíchlo srdce, 

utíchol hlas, 

mal rád život a 

všetkých nás. 

Hoci odišiel a niet ho medzi 

nami, v  našich srdciach zo-

stáva stále s  nami. S  tichou 

spomienkou k  hrobu chodí-

me, pri plamienkoch sviečok 

na neho myslíme.

Dňa 22.1.2023 uplynulo 

5 rokov, čo nás naveky opus-

til Marian Mikloš. Kto ste 

ho poznali, venujte mu tichú 

spomienku. 

Smútiaca rodina

Poďakovanie

Touto ces-

tou by sme 

sa chceli po-

ďakovať všet-

kým príbuz-

ným, priateľom, susedom, 

ktorí sa prišli rozlúčiť dňa 

20.1.2023 s  naším otcom, 

starkým a  kamarátom, Ma-

riánom Brnákom, za pre-

javy sústrasti a  kvetinové 

dary, ktorými ste sa snaži-

li zmierniť náš žiaľ, zároveň 

sa touto cestou chceme sr-

dečne poďakovať p. primá-

torke Nadežde Babiakovej, 

pani Jarmile Simonidesovej 

a  Banskoštiavnicko-hodruš-

skému baníckemu spolku. 

Smútiaca rodina

oznamy, 
spomienky

Ponuka
Základná škola Jozefa Kollára 

ponúka priestory jedálne na ko-

nanie spoločenských udalostí, 

osláv, večierkov a pod. Kontakty: 

0904 523 872, 0911 875 772.

ZŠ J. Kollára

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.

Bc. Jozef Malatinec

Od nového roka 2023 ste sa stali po 

Mgr. Emílii Jányovej Lopušníkovej 

novým riaditeľom územného spol-

ku SČK v  Banskej Štiavnici. Čo vás 

k tomu viedlo?

S  územným spolkom SČK Banská 

Štiavnica(ÚzS) spolupracujem niečo 

viac ako osem rokov ako inštruktor 

prvej pomoci, zároveň som pomáhal 

pri činnostiach, kde bol potrebný zdra-

votník: ukážky prvej pomoci na ško-

lách, práca pri antigénovom testovaní, 

zdravotnícky dozor pri návšteve pápe-

ža Františka a pod. Nastal čas, keď po 

hektickom kovidovom období som si 

chcel oddýchnuť od záchrannej služ-

by, prišla ponuka viesť ÚzS, je to váž-

na výzva, ale prijal som ju.

Predstavte sa našim čitateľom:

V kontakte s Banskou Štiavnicou som 

od svojich študentských čias, ktoré 

som prežil v historickej budove Stred-

nej Lesníckej školy s  celoročným vý-

hľadom na Nový zámok. Počas štúdia 

som sa zúčastnil súťaže prvej pomoci 

SČK, čo pozmenilo moje profesionál-

ne smerovanie- stal som sa zdravot-

níckym záchranárom, tomuto povola-

niu som zostal verný 23 rokov, až som 

kruh uzavrel opäť na ÚzS SČK Banská 

Štiavnica.

Čo nám môžete povedať k  úlo-

hám, cieľom a postaveniu Sloven-

ského Červeného kríža vo vše-

obecnosti a  v  Banskej Štiavnici 

zvlášť?

SČK je uznávaná celosvetová orga-

nizácia pôsobiaca v  oblastiach nú-

dze každého druhu. Krízy ukazujú, 

že veľa dokážeme urobiť pre druhých 

len s podporou dobrovoľníkov. Rozvoj 

dobrovoľníctva tvárou v  tvár krízam 

a konfl iktom je cesta, ktorou sa ube-

rá IFRC(Medzinárodný Červený kríž), 

SČK vypracúva novú stratégiu práce 

s dobrovoľníkmi po vzore európskych 

krajín. ÚzS Banská Štiavnica podporo-

vali a naďalej podporujú pri každej ak-

tivite dobrovoľníci, takže sa radi pridá-

me k novým trendom v SČK.

Čím žije banskoštiavnický územ-

ný spolok SČK v súčasnosti?

Neustále organizujeme kurzy prvej 

pomoci, kurzy opatrovania, aktív-

ni sme v riešení odberov a darovania 

krvi. Každý deň nám spestria klien-

ti v nami zriadenom DSS. Ani nám sa 

nevyhýbajú dopady energetickej krí-

zy, napriek tomu stále poskytujeme 

rozvoz stravy záujemcom v  Banskej 

Štiavnici a blízkom okolí. V spoluprá-

ci s deviatimi materskými školami re-

alizujeme prípravu detí na súťaž „Za-

chráň Macka Červenokrižiaka“, ktorá 

sa uskutoční v máji spolu so súťažou 

pre základné a stredné školy v areáli 

novootvoreného atletického štadiónu 

v  Banskej Štiavnici. Zároveň pri rôz-

nych kultúrno-spoločenských podu-

jatiach organizovaných v  bansko-

štiavnickom regióne zabezpečujeme 

zdravotnícky dozor kvalifi kovaným 

personálom z  radov dobrovoľníkov 

ÚzS Banská Štiavnica.

Čo čaká Vašu organizáciu v tomto 

ťažkom, zložitom období a  vízia 

do budúcnosti?

Všetko, čo robíme a  chceme robiť je 

o  ľuďoch. Územný spolok združuje 

miestne spolky SČK, tu vidím priestor 

na zlepšenie – zapájanie, podpora 

a rozvoj miestnych spolkov. Na zlep-

šenie zložitej životnej situácie sa pravi-

delne zapájame do FEAT - distribúcia 

potravinovej pomoci pre ľudí v hmot-

nej núdzi. Pracujeme aj s  mládežou 

na všetkých druhoch škôl, tu vidíme 

priestor na rozvoj, vôľa spolupracovať 

je, tak sa tešíme na nové výzvy. 

Budete aj v tomto roku organizo-

vať Valentínsku kvapku krvi?

Samozrejme, organizovanie bezplat-

ných odberov krvi je jednou z  dô-

ležitých aktivít územného spolku. 

Pre tento rok sme si dali ambicióz-

ny plán, zorganizovať desať odbe-

rov krvi, každý s  iným tematic-

kým zameraním, napr. valentínska 

kvapka, ľadová kvapka, kvapka lás-

ky, atletická kvapka a  pod. Viac ak-

tualít nájdete aj na našom webe: 

https://redcross.sk/banska-stiavnica/ 

alebo sociálnych sieťach.

Za rozhovor poďakoval

Michal Kríž

Slovo má…

Nový riaditeľ SČK v B.Štiavnici Bc. Jozef Malatinec  foto archív SČK BS



7
číslo 3 • 26. január 2023

sn@banskastiavnica.sk OZNAMY

Spomienka

Dňa 8.1.2023 

sme si pripo-

menuli 5. vý-

ročie úmrtia 

nášho drahé-

ho Antona Bukňu. S láskou 

spomínajú 

manželka Drahomíra, 

syn Juraj s manželkou, 

vnúčence Saška a Aďko, 

dcéra Olinka s priateľom, 

švagriná Dáša s priateľom 

a švagor Ľubomír s rodinou

Spomienka

„Život už viac 

nevráti, čo nám 

vzal, spomienky 

vracajú len smú-

tok a žiaľ. Už len 

kytičku kvetov Ti môžeme na 

hrob dať, sviečku zapáliť a  na 

Teba v modlitbách spomínať.“

Dňa 12.1.2023 uplynu-

lo 10 rokov, čo nás navždy 

opustil Ľubomír Balko st. 

Tí, ktorí ste ho poznali, ve-

nujte mu tichú spomienku.

Smútiaca rodina 

… keď odíde je-

den z nás, nedá 

sa iné, len spo-

mínať a  v  du-

chu mať rád…

Dňa 15.8.2022 

uplynulo 10 rokov, čo nás na-

vždy opustil náš otec a man-

žel Ján Jausch. Ďakuje-

me všetkým, ktorí si spolu 

s  nami na tento deň a na 

neho spomenuli.

Manželka, syn, 

dcéry s rodinami

oznamy, 
spomienky

Ponuka
Centrum voľného času v  Ban-

skej Štiavnici ponúka tanečné 

vystúpenia súboru Applause na 

plesy, večierky, spoločenské ak-

cie. V  ponuke máme tance ná-

rodné, moderné, ľudové a  pod. 

Bližšie informácie v CVČ na č. t.: 

0907 598 567.

J. Machilová

Čo sa hodí k šálke kávy? 

Vraj, ďalšia šálka. 

Aj v tomto duchu sa niesol II. ročník 

školskej súťaže Naj barista Súkrom-

nej hotelovej akadémie 2023.

19. január 2023 - vedeli sme, že tento 

deň bude vynikajúci, ale až po káve, 

ako sa hovorí. Káva, pre mnohých 

tekuté objatie mozgu a jej výnimoč-

nosť chutí zaútočila na naše zmys-

ly v popoludňajších hodinách v tom 

pravom slova zmysle. Možnosť pri-

praviť tento lahodný mok dostali zá-

ujemcovia zo všetkých tried. Osem 

súťažiacich študentov z 2. – 4. roční-

ka sa pasovalo s prípravou espressa, 

pri ktorom sa hodnotila jeho chuť, 

vzhľad, vôňa a  takisto cappucina, 

pri ktorého príprave mohli súťažiaci 

zaujať porotu nielen chuťou, vzhľa-

dom, ale aj umením Latte art a kva-

litou napeneného mlieka, a to v ča-

sovom limite 6 minút. Porota našej 

školskej súťaže bola zložená z  od-

borných vyučujúcich spolu s jej čest-

ným členom, bývalým študentom 

Marekom Martinovicom, ktorý po-

čas svojho štúdia na našej škole rád 

a úspešne reprezentoval školu na ba-

ristických súťažiach a ešte radšej sa 

k nám ako porotca vracia. Všetci sú-

ťažiaci preukázali pri príprave i pre-

zentovaní podávaných nápojov svo-

je perfektné vedomosti, šikovnosť 

a  svojím ústnym prejavom už len 

vyšperkovali svoju lásku k  baristi-

ke. Porota mala naozaj ťažké rozho-

dovanie. Z  víťazných cien sa na-

pokon radovali nasledovní žiaci: 

1. miesto Michaela Vajdová, žiač-

ka 2. ročníka, 2. miesto Matěj Ma-

tejček, 3. miesto Natália Ivaničová, 

obaja žiaci 2. ročníka, a  v  kategó-

rii nováčik v súťaži Naj barista SHA 

2023 sa porota rozhodla pre Timote-

ja Ivaniča, žiaka 1. ročníka, nádejné-

ho zanietenca baristického umenia.

A  aby nadšenia i  pocitov šťastia 

z  úspešne vykonanej práce v  tento 

deň nebolo málo, mohli sme sa rado-

vať z úspechov našich šikovných štu-

dentiek v okresnom kole olympiády 

v  anglickom jazyku. Dievčatá, Ema 

Gremanová, žiačka 5. ročníka, a Mia 

Tara Pelešová, žiačka 1. ročníka, si 

priniesli dve krásne druhé miesta.

Všetkým súťažiacim študentom sr-

dečne blahoželáme a želáme veľa elá-

nu a  zanietenia na ceste za ďalším 

poznaním a osobným rozvojom. Veď 

úspech je súčtom malých snáh, ktoré 

opakujeme deň čo deň.

SHA

Naj barista na hotelke 
– II. ročník školskej súťaže

Súťaž baristov na „hotelke“  foto archív SHA BS
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V roku 2022 sa rozšírila zbierka 

Slovenského banského múzea 

(ďalej SBM) o 430 kusov 

predmetov. 

Väčšinu z  nich sme získali darom od 

občanov, ďalšie vlastným výskumom 

(zberom). Kúpou sa zbierkový fond 

v roku 2022 rozšíril len minimálne, čo 

súvisí s momentálnou zlou fi nančnou 

situáciou múzea. V článku, ako už tra-

dične, spomeniem najmä darované 

predmety a ich darcov.

Medzi verných priaznivcov múzea 

a  opakovaných darcov predmetov do 

jeho zbierky patrí Ján Považan z Ban-

skej Belej. V roku 2022 daroval múzeu 

mineralogické vzorky z lokality Vyhne 

(chalcedón, achát, opál, jaspis) – spolu 

27 kusov. Geologickú zbierku rozšírila 

aj vzorka bazaltovej lávy od Petra Da-

náša z Banskej Štiavnice a viaceré vzor-

ky od kurátora geologickej zbierky SBM 

Petra Jancsyho (napríklad kobaltit, 

opál, philipsit – Ca, achát, opál, fl uorit). 

Od Richarda Kaňu z  Hodruše múze-

um získalo niekoľko vzoriek sadrovca 

a markazitu z  ložiska baňa Bílina (pri 

meste Světec) v Českej republike.

K  novým prírastkom banskej tech-

niky patria dve mechanické výstu-

že (MHW 4500 a  MHW 5000) a  re-

tiazkový vešiak, získané výskumom 

z podniku Hornonitrianske bane Prie-

vidza a z menších predmetov dve elek-

trické a  jedna benzínová banská lam-

pa od Jany Očenášovej z Bojníc. Pani 

Očenášová múzeu darovala aj ďalšie 

predmety, medzi nimi banícku unifor-

mu, niekoľko písomností, vyznamena-

ní a propagačných predmetov. V roku 

2022 sa vďaka daru od Petra Chyti-

la z Banskej Štiavnice rozšíril aj zbier-

kový fond História hudby. Menovaný 

múzeu venoval dva albumy a niekoľko 

samostatných kusov dlhohrajúcich vi-

nylových platní. Do fondu Novšia his-

tória sa podarilo získať viaceré pred-

mety dennej potreby, predmety zo 

zariadenia domácnosti, z oblasti zdra-

votníctva, remesla a propagačné pred-

mety. Zaujímavou akvizíciou je zís-

kaná korešpondencia – poľná pošta 

z rokov prvej svetovej vojny, ale naprí-

klad aj miniatúrna nákovka (dar od 

Petra Jancsyho) značená banskoštiav-

nickým umeleckým kováčom Štefa-

nom Hornickým. Spomedzi darcov 

spomeniem Lukáša Rohárika, Petra 

Martáka, Petra Jancsyho a Tomáša La-

zara – všetci z Banskej Štiavnice, Beatu 

Babiakovú zo Sv. Antona a Vieru Ho-

lecovú z Bratislavy. Zbierkový fond Et-

nológia doplnila získaná modrotlačo-

vá forma, rôzne remeselnícke náradie, 

textílie a súčasti zariadenia domácnos-

ti – všetko prevažne z 20. storočia. Via-

ceré z uvedených predmetov múzeum 

získalo prostredníctvom každoročne 

organizovaného bazáru. Výraznú časť 

novozískaných predmetov tvoria akvi-

zície z výskumnej činnosti pracovníkov 

múzea. Medzi nimi dominuje kolekcia 

nálezov Jozefa Labudu, predovšetkým 

z  lokality Glanzenberg – Staré mesto. 

Patrí sem aj rozsiahla kolekcia diel Igo-

ra Lackoviča z Prievidze, zaradená do 

zbierkového fondu Umelecká história 

a predmety nájdené v objektoch múzea 

a dodatočne zaradené do jeho zbierky 

(napríklad tlačiarenské štočky, ozdob-

ná vitrína, certifi káty, banské svie-

tidlá, obrazy, fotografi e). Titulom kúpy 

múzeum v roku 2022 získalo len tri 

predmety, ktoré zaradilo do zbier-

ky. Ide o vzorky aragonitu, aragonitu 

s manganokalcitom (zaujímavé tým, 

že obsahujú asi 6% stroncia a  vďa-

ka tomu svietia – sú fl uorescenčné) 

z  lokality Vyhne a  vzorku uranofá-

nu z lokality Selce. Všetkým, ktorí sa 

v roku 2022 spolupodieľali na tvorbe 

zbierky Slovenského banského mú-

zea ďakujeme. Zároveň verejnosť po-

zývame do našich expozícií.

Text: Daniel Harvan, SBM

Čo v roku 2022 pribudlo do zbierky 
Slovenského banského múzea?

Rok 2022 bol pre Múzeum 

vo Svätom Antone úspešný. 

Po dvoch pandemických rokoch, kedy 

sme sa museli prispôsobiť a  vyskúšať 

iný spôsob prehliadky kaštieľa, sme sa 

v roku 2022 opäť vrátili k prehliadke ex-

pozícií so sprievodkyňou. Bol to pre nás 

rok výnimočný - oslávili sme 60. výro-

čie založenia múzea, úspešne sme zor-

ganizovali jubilejný 30. ročník Celoslo-

venských poľovníckych slávností Dní 

sv. Huberta, privítali sme na Festivale 

múzeí kolegov z 33 múzeí na Sloven-

sku, pre školákov pripravili záver škol-

ského roka hravou formou na Detskom 

dni sv. Huberta. Aj vďaka tradičným 

podujatiam a  krásnemu letu dosiahla 

návštevnosť viac ako 42.000 návštev-

níkov, čo predstavuje nárast o viac ako 

60% v porovnaní s rokom 2021. Vyno-

vené nádvorie, ale i novootvorená ka-

viareň prispeli k príjemnému oddychu 

počas návštevy múzea.

Na čo sa môžu návštevníci tešiť 

v tomto roku?

Už v marci plánujeme v priestoroch ba-

rokovej sýpky prehliadku poľovníckych 

trofejí ulovených v okresoch Žiar nad 

Hronom, Banská Štiavnica a Žarnovi-

ca. V máji spolu oslávime Medzinárod-

ný deň múzeí i Noc múzeí a galérií. Ne-

vynecháme ani tradičné podujatia ako 

Detský deň sv. Huberta alebo poľovníc-

ke slávnosti Dni sv. Huberta. V letnom 

období predvedú svoje divadelné ume-

nie opäť banskoštiavnickí ochotníci 

z Paradájz Pikčr. Kalendárium podujatí 

nájdu priaznivci na web stránke múzea 

(www.msa.sk).

Jana Slaná, oddelenie marketin-

gu, Múzeum vo Svätom Antone

Návštevnosť v múzeu opäť stúpa

Výber z akvizícií SBM v roku 2022  foto Daniel Harvan

Kostry 
štiavnickej minulosti

Kvety postupne zvädnú, stromy 

opadnú, sneh sa roztopí... a kosti 

sa rozložia. Hovorí sa, že sa máme 

poučiť z chýb minulosti, aby sme 

rovnaké skutky neopakovali v prí-

tomnosti. História však pochová-

va svoje hriechy. Ľudia postupne 

miznú z  tohto sveta a  zabúdajú, 

neprenášajú všetky svoje vedo-

mosti na mladšie generácie. A tak 

sa poznanie rokmi vytráca a z fak-

tov sa stávajú legendy...

Niečo sme len predsa ešte neza-

budli. Vieme, že štiavnické kosto-

ly skrývajú svoje tajomstvá a  ľudí 

neohuruje len ich vzhľad. Veď vo-

ľakedy dianie v  Štiavnici vied-

li hlavne dominikánski mnísi, jed-

ni z prvých obyvateľov. Postavili tu 

školu a  zároveň boli súčasťou ob-

ranného systému mesta. Dnes už 

z ich pamiatky môžeme vidieť iba 

nechránené ruiny, ktoré sa dočkali 

len malej slávy. Istým časom sa do-

konca hovorilo, že pod podlahou 

bývalého kláštora sa našli zakopa-

né a skryté kosti. Nech už pravda 

bola akákoľvek, ofi ciálne informá-

cie sa nikdy na verejnosť nedostali.

Málo sa hovorí aj o  štiavnických 

kryptách. Občas sa im nesprávne 

hovorí aj katakomby. Tie boli vo-

ľakedy súčasťou každej pevnos-

ti. Okrem pochovávania mŕtvych 

slúžili často aj ako únikové chod-

by pred nepriateľmi. Takých ces-

tičiek sa pod Štiavnicou nachá-

dzalo veľa, ale dnes sú viac-menej 

všetky nedostupné. Veľká krypta 

sa nachádza pod Kostolom sv. Ka-

taríny. Pochovávali sa tam richtári 

a dôležití mešťania.

Ďalší zaujímavý kostol je pri 

Piarg skej bráne. Kostol Panny 

Márie Snežnej, alebo inak známy 

aj Frauenberg, má za sebou tiež 

búrlivú históriu. V roku 1512 ho 

dal postaviť komorný gróf Eraz-

mus Roessl. Pod kostolom má 

údajne naveky odpočívať aj jeho 

dcéra. Počas druhej svetovej vojny 

ho zasiahol granát Červenej armá-

dy a zhorela celá drevená strecha 

aj vežička so zvonicou. Nádherná 

pamiatka ale už nebola nikdy uve-

dená do pôvodného stavu. Starší 

občania bývajúci blízko kostola si 

pamätajú, že voľakedy pod kosto-

lom boli pochovaní pravdepodob-

ne nemeckí dôstojníci. Prístup ku 

kostiam ale už v dnešnej dobe ne-

existuje a ich osud nám ostal ne-

známy.

Barbora Murgačová
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Piatok 27.1. o 18:30 hod.

V zajatí mysle
Triler, 96 min., MP:15, vstupné: 
6€. Detektívi Jake Doyle a Mary 
Kelly žiadajú o pomoc uväznené-
ho sériového vraha menom Ume-
lec, keď začne niekto napodobňo-
vať jeho vraždy. Zatiaľ, čo Mary 
hľadá stopy v Umelcovej brilant-
nej, no zvrátenej psychike, s de-
tektívom Doyleom sa nechajú zlákať 
do diabolskej hry na mačku a myš.

Sobota 28.1. o 18:30 hod.

Čo s tým má láska
Romantický, komédia, 115 min., 
MP:12, vstupné: 6€. Ako nájsť 
v dnešnom svete trvalú lásku? Fil-
márka Zoe si pri hľadaní toho pra-
vého užila len niekoľko zlých ran-
de a veľa komických príhod, ale 
žiadny princ na bielom koni sa ne-
konal. Jej kamarát z detstva a su-
sed Kazim to skúša inak. Podľa 
vzoru svojich rodičov sa rozhodne 
pre dohodnuté manželstvo s krásnou 
a vzdelanou nevestou z Pakistanu. 
Zoe ho s kamerou sprevádza na jeho 
ceste z Londýna do Lahore, kde sa 
má Kazim oženiť s cudzinkou, kto-
rú mu vybrali jeho rodičia, a pri-
tom začne uvažovať o tom, či by si 
z tohto odlišného prístupu k hľa-
daniu lásky nemohla vziať niečo aj 
pre seba...

Nedeľa 29.1. o 16:00 hod.

Kocúr v čižmách: 
Posledné želanie
Animovaný, komédia, 112 min., MP, 
vstupné: 6€

Nedeľa 29.1. o 18:30 hod.

V zajatí mysle
Triler, 96 min., MP:15, vstupné: 6€.

Streda 1.2. o 18:30 hod.

Nič
Triller, 87 min., MP:15, vstupné: 
6€.Pierre Anthon a jeho spolužia-
ci práve začali chodiť do devia-
tej triedy, keď zrazu vyhlási, že 
život nemá zmysel, odíde zo ško-
ly, presťahuje sa na strom a od-
mieta z neho zliezť. To vyvolá 
medzi jeho spolužiakmi existenci-
álnu krízu. Rozhodnú sa zhromaž-
diť svoje najcennejšie veci a uro-
biť "kopu zmyslu", ktorá by Pierra 
Anthona presvedčila, že sa mýli.

Štvrtok 2.2. o 18:30 hod.

Katedrála
Dokumenárny, 87 min., MP:12, 
vstupné: 5€. Po vylú č ení  z klá š -
tora sa 28-roč ný  š panielsky mní ch 
Justo Gallego rozhodne venovať  
svoj ž ivot Bohu tý m, ž e postaví  
katedrá lu v zabudnutej dedine Me-
jorada del Campo pri Madride. Na-
sledujú cich 60 rokov strá vi stav-
bou kostola veľ ké ho ako Sagrada 
Familia takmer bez pomoci a bez 
akejkoľ vek znalosti architektu-
ŕy. Pracuje zvä č š a sá m, s použ ití m 
odpadu a recyklovaný ch materiá lov 
a bez sú hlasu ostatný ch dedinč a-
nov, ktorí  ho považ ujú  za blá zna.

Štvrtok 26.1. o 16:00 hod.

RODIČOVSKÁ 
POSILŇOVŇA 
s Táňou Polákovou
Malý Rodičovský Koučing, alias MRK ☺
Ako môže vnímavé rodičovstvo zmeniť 
svet?
Pozývame Vás, rodičov, do otvorenej 
debaty o našich každodenných rodi-
čovských zápasoch. Budeme si rozprá-
vať príbeh o rodičovi, ktorý chce nielen 
prežiť a vydržať, ale sníva o pohode 
a porozumení so svojimi deťmi. Pozrie-
me sa na každodenné závažia a čo nám 
ich pomáha niesť. 
Nájdeme jednoduché odpovede na 
Vaše zložité otázky. Ukážeme si a pre-
cvičíme novú zručnosť.
Proste, porada v tíme rodičov! 

Utorok 31.1. o 10:00 hod.

V ZDRAVOM TELE...
Rozvoj koordinácie bábätiek pomocou 
riekaniek, básničiek a pesničiek s Dankou
Kurz maminiek s bábätkami prioritne 
zameraný na rozvoj koordinácie, po-
silňovanie svalstva, jemnej a hrubej 
motoriky a v neposlednom rade mnoho 
zábavy s bábätkami poskytne certifiko-
vaná Danka Takáčová. Termín cvičení 
rôznych vekových kategórií v mesiaci 
február bude zaradený podľa záujmu 
mamičiek v januári. 
„Pozor! Prvé tri ukážkové stretnutia 
v mesiaci január bezplatne!“

Utorok 31.1. o 17:00 hod.

TVORIVÝ KREATÍVNY 
WORKSHOP 
s Peťou
Sú ručné práce to, čo ťa baví, napĺňa 
a prináša ti pocit pohody? Nájdi si čas, 
stretni sa s rovnako naladenými osôb-
kami a naučíš sa mnoho zaujímavých 
techník. Mentálny oddych je zaručený.

MATERSKÉ CENTRUM 
otvorené pre rodičov s deťmi, mimo 
aktivít konaných v materskom centre:
pondelok: 12.30 - 15.00
utorok: 12.30 - 15.00
streda: zatvorené
štvrtok: 8.00 - 15.00
piatok: 8.00 - 15.00
Materské centrum slúži na podporu 
rodín, ako bezpečné miesto pre stre-
távanie sa rodičov s deťmi, či budúcich 
mamičiek. Slúži na oddych, socializáciu 
a zmysluplné trávenie času s deťmi. 
Cieľom je znížiť izolovanosť, budovať 
u detí prvé sociálne vzťahy, zmierňovať 
strach z kolektívu. 
Vďaka kurzom, prednáškam, aktivitám 
a seminárom, ktoré budú v našom ma-
terskom centre prebiehať, majú ma-
mičky možnosť naučiť sa niečo nové, 
fyzicky a psychicky si oddýchnuť od 
každodenných povinností, načerpať 
energiu a nové poznatky či zručnosti.

Ako sme informovali, od 

januára sme spustili výdaj 

kariet Štiavnica plus. 

Karty v  hodnote 10€ umožňujú až 

do konca roku 2024 rôzne zľavy – 

napr. pri vstupe na kultúrne poduja-

tia a  do kultúrnych inštitúcií, na ná-

kup umeleckých diel, suvenírov, na 

jedlo či nápoje v miestnych kaviarňach 

a reštauráciách či v turistických atrak-

tivitách. Všetky informácie o  karte, 

ako aj možnosť požiadať o  ňu online 

nájdete na www.stiavnicaplus.sk. Zá-

roveň by sme radi informovali tých, 

ktorí o kartu požiadali, že si ju môžu 

vyzdvihnúť v  pracovné dni v  čase 

9.00 – 16.00 v kultúrnom centre, prí-

padne sa o nej informovať na tel. čís-

le: 045  694 96 51, resp. mailom na 

kultura@banskastiavnica.sk 

Pravda – divadlo ako valentínsky 

darček?

26. februára sa v  kultúrnom centre 

uskutoční divadelné predstavenie 

Pravda, v ktorom vystúpia viaceré 

známe tváre – o.i. Marek Majeský 

a Soňa Norisová. Týmto divadelným 

predstavením otvárame novú sezónu, 

počas ktorej do nášho mesta opäť zaví-

tajú mnohé tváre známe aj z televíznej 

obrazovky.

A o čom je Pravda? Michel je úspešný, 

šarmantný a sexi. A samozrejme, vždy 

o  krok pred ostatnými. To, že už pol 

roka podvádza svoju manželku so že-

nou svojho najlepšieho priateľa, pova-

žuje za úplne normálnu a prirodzenú 

vec. Remeslo poloprávd, milosrdných 

lží a  „zahmlievania“ na všetky strany 

ovláda priam majstrovsky. Je to totiž 

jeho povinnosť. Nemôže predsa prav-

dou ubližovať ľuďom, na ktorých mu 

záleží.

„Keby si ľudia jedného dňa prestali kla-

mať, nezostal by na svete ani jediný pár 

pokope. Totálna globálna katastrofa. Zna-

menalo by to vlastne zánik našej civili-

zácie.“ To sú slová Michela, hlavného 

predstaviteľa brilantnej komédie Flo-

riana Zellera, v podaní Divadla 13.Opo-

na. Či už s jeho slovami súhlasíte, ale-

bo nie, musíte uznať, že niečo na tom 

bude. Obzvlášť potom, keď v  takejto 

„životnej filozofii“ nezostáva náš hrdina 

osamotený. Nič totiž nie je tak, ako sa 

na prvý pohľad zdá...

Lístky na toto predstavenie je mož-

né zakúpiť v  informačnom centre, na 

banskastiavnica.sk/kultura, v  sieťach 

Tickeportal a  Ticketlive.sk. My sami 

odporúčame vstupenky ako skvelý 

tip na valentínsky darček. Urobíte 

radosť svojej blízkej osobe?

RM

Štiavnica plus 
– prvé karty majú majiteľov
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Vernisáž výstavy Eva Ďurovec: 
Zastaviť príšeru

Schemnitz Gallery

27.1. piatok o 19.00

Konfrontáciu „my!“ verzus „oni!“ ne-

vytvárajú masmédiá kontrolované 

mocnými, ale algoritmy kontrolo-

vané mocnými, ktoré nás aj vďaka 

identitárnej politike a  zneužívaniu 

technológií zásobujú novými skupi-

nami „oni!“. Problémy a  riešenia sú 

vopred dané a podávajú sa ako náv-

nada lačným, ktorí jednak stoja proti 

sebe, no zároveň sú spoločne na po-

tápajúcej sa lodi, „my a oni“.

Skutočný utláčateľ Paula Freireho sa 

úspešne zneviditeľnil. Je všade a ni-

kde ako Veľká trojka, ktorá kontro-

luje deväťdesiat percent spoločností 

z  akciového indexu Standard & Po-

or's 500 vrátane tých, investujúcich 

do jadrového zbrojárskeho priemys-

lu. Ponorenie sa do skúmania toho, 

kto sú skutoční „oni“, závisí od voľ-

ného času, fi nancií, zdravia, šťastia, 

farby pleti, pohlavia, veku či rodinné-

ho a spoločenského zázemia. V ško-

lách sa takéto ponory vyskytujú len 

zriedka, pretože tam sú priestory 

skúmania obsadené práve izolovaný-

mi priestormi identít v  lepšom prí-

pade, a  v  tom horšom programom 

pre súťaživý individualizmus, kto-

rý má absolventovi zabez-

pečiť lepší život ako tým 

druhým.

Prežitie obdobia pandé-

mie, hoci rôznymi soci-

álnymi skupinami rôzne, 

však ukázalo nové možnos-

ti a rozvinulo predstavivosť 

o  možných budúcnostiach 

(spomeňme si napríklad 

na klesajúcu krivku emi-

sií) a našich schopnostiach 

zmeniť utláčateľom nasta-

vený trend.

Predtým, než sú správy, čís-

la, grafy a varovania tvoria-

ce celkový obraz dňa, prepí-

sané v ďalšej katastrofi ckej 

správe, zapíšu sa do siluet 

rastúceho tela. Poznámky o  teles-

nom a  psychickom vývoji, jeho no-

vonadobudnutých schopnostiach, sa 

miešajú so spoločensko-politickým 

popisom udalostí matky na rodičov-

skej dovolenke.

Časová os prechádza tromi telami 

zakreslenými v  hrncoch: moje telo 

1981 – 2040, telo mojej starej mamy 

1921 – 1980 a  telo jej starej mamy 

1860 – 1920. Sleduje trend vývoja 

krízy od riadeného k  neriadenému 

kapitalizmu a  s  ním spojenú ekolo-

gickú katastrofu.

Autorka sa zamýšľa nad úlohou 

umelkyne výskumníčky, ktorá pre-

zentuje nečitateľné poznatky. Sna-

ží sa vypočítať, koľko životov treba 

zaplatiť za vlastné bádanie, pretože 

vzdelanie je sloboda, ale zároveň je 

táto sloboda postavená na kostiach 

iných.

Z  verejných zdrojov podporil Fond 

na podporu umenia a Neustart Kul-

tur.

Lucia Hasbach

Slovenské banské múzeum 

v Banskej Štiavnici 

a OZ Vlnoplocha pozývajú 

na krst knihy Kosmopol 

- Ako sa tvorí imaginárium, 

ktorý sa uskutoční v sobotu 

28. januára 2023 o 17.00 

v Galérii Jozefa Kollára.

Krst knihy Kosmopol - Ako sa tvo-

rí imaginárium sa uskutoční v  sobo-

tu 28. januára 2023 o 17.00 v Galérii 

Jozefa Kollára. Slávnostný krst knihy 

vo veľkej sále galérie bude bohatý na 

jedinečné zážitky. Môžete sa tešiť na 

stretnutie s tvorivým aj hereckým tí-

mom a  s  ďalšími vzácnymi hosťami. 

Podujatie bude sprevádzať živá hudba 

z  predstavenia, výstava rekvizít z  di-

vadla Kosmopol, čítanie ukážok z kni-

hy, autogramiáda a rozhovor s pamät-

níkmi, ktorých spomienky boli pri 

zrode inscenácie.

Kosmopol je imerzné divadlo odo-

hrávajúce sa na 11 scénach v starom 

meštianskom dome. Diváci sú súčas-

ťou predstavenia, voľne sa pohybu-

jú medzi jednotlivými miestnosťami 

domu a  sami si vyberajú, ktorú scé-

nu si pozrú. V  bezprostrednej blíz-

kosti hercov tak prežívajú osudy jed-

nej štiavnickej rodiny vo víre udalostí 

20.storočia. Kosmopol získal v  roku 

2020 Cenu Nadácie Tatra Banky 

v  hlavnej kategórii Di-

vadlo. Publikáciu Kos-

mopol napísala trojica 

autoriek inscenácie Klá-

ra Jakubová, Mila Dro-

movich a  Veronika Haj-

dučíková. Do publikácie 

prispel historik Sloven-

ského banského múzea 

Daniel Harvan kapito-

lami z  histórie Banskej 

Štiavnice. Grafi cký di-

zajn knihy vytvoril Lu-

káš Rohárik. Kontakty: 

Mgr. Miriam Lenčová, 

Centrum komunikácie, 

marketingu a  zelených 

inovácií SBM, lencova.

m i r i a m @ m u z e u m b s . s k , 

0948 027 116, www.muzeumbs.sk.

Mila Dromovich, režisérka di-

vadla Kosmopol, OZ Vlnoplocha, 

0949 282 511.

Veronika Hajdučíková, jedna z auto-

riek knihy Kosmopol, 0911 143 984.

SBM

Krst knihy o divadle Kosmopol

Základy 
metódy 

Wima Hofa- Banská Štiavnica

Art Cafe Banská Štiavnica

29.1. nedeľa o 10:00 – 16:00

Podujatie, ktoré usporadúvajú  Art 

Cafe Banská Štiavnica  a  Michae-

la Davidovič Wim Hof Method In-

structor

Táto zimná sezóna môže byť úplne 

iná než tie ostatné.

- silnejší imunitný systém

- väčšia odolnosť voči chladu

- lepší spánok

- väčšia psychická odolnosť

- väčšia fyzická sila

- to je len pár benefi tov, ktoré po-

pisujú aktívni užívatelia metódy 

Wima Hofa z celého sveta...

Pridajte sa k nám!

Čo sa na workshope naučíte?

Základné princípy metódy Wima 

Hofa.

Prejdeme si 3 základné piliere:

Nastavenie mysle

Dychové cvičenia 

(za sprievodu živej hudby)

Vystavovanie sa chladu 

(kúpeľ v tajchu, severské rizoto)

Všetko si prejdeme teoreticky aj 

prakticky a  dostanete aj množstvo 

tipov a užitočných informácií, ako to 

všetko prevádzať správne a čím jed-

noduchšie zaradiť do svojho života.

Fotografovať a  hudobne sprevá-

dzať vás so mnou bude Miroslav 

Hanečka.

Počas workshopu bude k dispozícii 

občerstvenie v podobe ovocia, zele-

niny, orechov, vody, čaju a  vegán-

skeho obeda.

Obed nám pripraví skvelá Petra 

Foltánová Mojžíšová.

Zažijeme mnoho zaujímavého!

Teoretická časť a dychové cvičenia 

prebehnú v  priestoroch Art café, 

kúpať sa budeme v  Tajchu Veľká 

Vodárenská.

Na dychové cvičenia a  kúpanie sa 

môžete pridať, ak ste už absolven-

tom workshopu základov metó-

dy Wima Hofa u mňa a ste z oko-

lia, kľudne príďte, to máte zdarma. 

Ak ste absolventi workshopu zák-

ladov u mňa a máte chuť si zopa-

kovať úplne celý workshop, treba 

sa ohlásiť správou alebo e-mailom: 

info@michaeladavidovic.com, ale-

bo zakúpiť miesto cez priložený 

link v  sekcii vstupenky. Vstupen-

ky: www.wimhofmethod.com/

activities/whm-fundamentals

-workshop-banska-stiavnica

-michaela-davidovicova/44444

Org.
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Oznam
Slovenský zväz telesne postihnu-

tých v  Banskej Štiavnici oznamu-

je svojim členom, že úradné hodiny 

v kancelárii sú od 1.1.2023 v nasle-

dovných pracovných dňoch: pon-

delok 8.00 – 14.00 hod., v  utorok 

a stredu v termíne 8.00 hod. - 15.00 

hod. Informácie o  činnosti alebo 

členstve v  organizácii môžete zís-

kať na tel. čísle: 045 / 692 08 75 po-

čas pracovných hodín alebo v Štiav-

nických novinách a  vo výveske na 

Križovatke. Zaplatiť členské poplat-

ky môžete v  kancelárii počas pra-

covných hodín vo výške 5€ na rok 

a prosíme členov na vysporiadanie 

nedoplatkov, aby sa mohli zúčastňo-

vať akcií organizovaných SZTP. Vďa-

ka za pochopenie a želáme všetkým 

úspešný rok.

Výbor ZO SZTP

INZERCIA

Janka Potančoková (1972) 

zo ŠK Atléti Banská Štiavnica 

sa koncom minulého 

a začiatkom nového roka 

zúčastnila pretekov, na ktorých 

si viedla veľmi úspešne a stála 

na stupni víťazov. 

Prinášame Vám výsledky z  jed-

notlivých pretekov:

26.12.2022 Vianočný beh mesta 

Lučenec. Výsledky:

10 km, Ženy, 50 - 59 rokov

1. miesto Janka Potančoková, ŠK At-

léti BS Banská Štiavnica, 0:42.48

2. miesto Miriam Mravíková, ŠK 

Detva v pohybe, 0:48.35

3. miesto Zsuzsana Komková, 

CsömörSport (Maďarsko), 0:52.28

Výsledky nájdete na: https://www.

sportsofttiming.sk/sk/zavod/results/

7571?rid=6995&eventid=3

Článok o  55. ročníku Vianočného 

behu mesta Lučenec nájdete: 

https://www.lucenec.sk/download

_fi le_f.php?id=1798888

29.12.2022 Silvestrovský beh Veľ-

ké Vozokany

V kategórii ženy 50 – 59 rokov a viac 

na 10 km obsadila 1. miesto časom 

0:41.21. 

Výsledky nájdete na: 

https://sportsofttiming.sk/sk/

zavod/overview/7598

6.1.2023 Trojkráľový večerný beh 

Banská Bystrica

V kategórii 50 – 59 rokov na 5 km 

obsadila 1. miesto s časom 00:22.43.

Z  našich domácich bežcov sa dobre 

umiestnila ešte Renáta Balková, kto-

rá v kategórii ženy 30 – 39 rokov ob-

sadila 4. miesto s časom 00:23.29.

Výsledky nájdete na: 

https://sportsofttiming.sk/sk/zavod/

results/7596?rid=6998&eventid

=1&genderid=1

Janke srdečne gratulujeme za  vyni-

kajúcu reprezentáciu mesta Banská 

Štiavnica a prajeme jej v tomto roku 

veľa energie a  úspechov v  ďalších 

pretekoch a hlavne pevné zdravie!

ŠN

Prvenstvá Janky Potančokovej

Banskobystrická staručká 

atletická hala privítala 

bezmála tri stovky najmlad-

ších žiakov a žiačky na 

krajských majstrovstvách 

v atletike. 

Naše mesto a klub Atléti BS zastupo-

vala Veronika Ivaničová, a to v behu 

na 1000m. Veve /trénerova prezýv-

ka/, parádne zabojovala a dobehla na 

skvelom druhom mieste.

Tréner Petro: „Som nesmierne šťast-

ný. Veve je poctivec v tréningoch a toto 

je krásny začiatok jej atletickej kariéry. 

Má skvelých rodičov, ktorí ju nielen 

v  športovaní podporujú, ale aj usmer-

ňujú ,aby v tom bola pravidelnosť a sys-

tém. Kiežby som takýchto ľudí našiel 

ešte... Po krajských pretekoch v cezpoľ-

nom behu, kde pred dvomi mesiacmi 

dobehla štvrtá, som videl smútok v  jej 

očiach, ale to je šport a  trpezlivosť sa 

oplatila.“

Pretekov sme sa zúčastnili vďaka fi -

nančnej podpore z  rozpočtu Mesta 

Banská Štiavnica.

R. Petro

Krajské majstrovstvá v hale Pracovná ponuka 

- lektor/lektorka v múzeu

Pridajte sa do nášho múzejného tímu! 

Slovenské banské múzeum v Banskej 

Štiavnici hľadá na letnú sezónu lekto-

rov a lektorky. Ak ovládate aspoň je-

den cudzí jazyk, ste komunikatívny, 

empatický, zodpovedný, máte vzťah 

k histórii, kultúre a umeniu – nevá-

hajte a pošlite prihlášku. Sezónnych 

lektorov/lektorky (od apríla do kon-

ca októbra 2023) hľadáme do nasle-

dovných expozícií múzea: Kammer-

hof– Baníctvo na Slovensku, Galéria 

Jozefa Kollára, Berggericht – Minera-

logická expozícia. Viac informácií náj-

dete na stránke www.muzeumbs.sk 

alebo na personálnom oddelení mú-

zea. SBM
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Sociálna – SeniorSociálna – Senior
prepravná služba Banská Štiavnicaprepravná služba Banská Štiavnica

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

0948 460 7000948 460 700
Pracovná doba:Pracovná doba:

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


