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INZERCIA

Mesto Banská Štiavnica 

sa v roku 2021 zapojilo do 

medzinárodného projektu 

URBACT Volunteering Cities+ 

(Dobrovoľnícke mestá+), ktorý 

tvorila sieť miest aplikujúca 

príklad dobrej praxe v oblasti 

dobrovoľníctva z cyperského 

mesta Athienou. 

Projekt sa skončil v decembri 2022 

a  jeho súčasťou bolo vytvorenie 

miestnej skupiny URBACT, ktorej 

cieľom bolo zoskupiť zástupcov or-

ganizácií, ktoré dobrovoľnícku čin-

nosť potrebujú alebo, naopak, ju 

môžu poskytnúť. 

Od marca by sme 

v prípade dosta-

točného záujmu 

v BODe K. mohli 

rozbehnúť kurz 

anglického jazyka 

pre deti od 2 rokov.

Detičky sa budú učiť an-

gličtinu hravou a zábav-

nou formou, lektorkou 

bude Klára Kruteková. 

Počet miest je obmedze-

ný: 5 - 8 detí.

Kurz by býval od marca, 

každý štvrtok, o  9.30 hod., 

poplatok 5eur, permanent-

ka 5 vstupov/20 eur.

V  prípade záujmu, resp. 

dodatočných informácií 

môžete kontaktovať pria-

mo na Fb: Klara Krute-

kova alebo napísať e-mail 

na: viktoria.michalska@

banskastiavnica.sk.

Prípadný záujem je potreb-

né vyjadriť do 20.2.2023.

MsÚ

Poďakovanie dobrovoľníkom 
– ukončenie projektu URBACT Volunteering Cities+

Angličtina pre deti - máte záujem?

Ocenení dobrovoľníci na radnici  foto Michal Kríž �3.str.

KLASICKÁ ČÍNSKA MEDICÍNAElena Kostiviarová
Diagnostika a terapia v zmysle jej princípov

Miesto: MEDI – FARM Centrum, Energetikov 1 (sídlisko Drieňová)
Kontakt:  0905 745 517; mail: elena.kostiviarova@gmail.comNávšteva na základe telefonickej objednávky

Výzva 
športovým 
klubom

Komisia športu a  kultúry bude 

vyhodnocovať športovú sezónu 

2022. Zároveň do Správy o stave 

mesta žiadame športové kluby, 

aby zaslali nasledovné informá-

cie: zhodnotenie sezóny 2022, 

predbežný plán činnosti klubu na 

rok 2023 a  počet registrovaných 

členov.

Informácie posielajte na e-mail: 

petrik@banskastiavnica.sk. Ter-

mín na zaslanie informácií je do 

28. februára 2023.

Ďakujeme!

Ján Petrík, odd. KŠaMK
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DIÁR
z programu

primátorky

13.2.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

14.2.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Riešenie ekonomických záleži-

tostí mesta.

 Pracovné rokovanie k  bežkár-

skym tratiam.

 Pracovné stretnutie s  redakto-

rom časopisu Život.

15.2.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Stretnutia zástupcov SPR so zá-

stupcami BBSK k  ďalšiemu po-

stupu pri výbere projektov do 

IÚS.

 Pracovné rokovanie s  rektorom 

Akadémie umení Banská Bys-

trica, prof. MgA. Ing. Michalom 

Murinom, ArtD.

Zasadnutie mestského zastupi-

teľstva.

16.2.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Príprava stavebných projektov.

17.2.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Pracovné rokovanie s riaditeľom 

Literárneho centra.

Viera Lauková

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.

5.2. Vo viacerých médiách bola spo-

mienka na významného akademic-

kého sochára Karola Dúbravské-

ho, ktorý sa narodil v tento deň v r. 

1913. Bol absolventom Rezbárskej 

školy v  B. Štiavnici a  súčasne bol 

aj autorom sochy baníka pred že-

lezničnou stanicou v B. Štiavnici.

6.2. V Rádiu Regina o 5.39 bola re-

portáž o  Botanickej záhrade v  B. 

Štiavnici.

8.2. V  Rádiu Slovensko od 8.20 – 

9.00 mimoriadne fundovane rozprá-

val až v 3 vstupoch lektor celosloven-

skej expozície v  Kammerhofe Mgr. 

Tadeáš Macko. Témou jeho rozprá-

vania bol prvý úspešný odstrel puš-

ným prachom v  baníctve na svete, 

ktorý sa uskutočnil 8.2.1627 v ban-

skoštiavnickom rudnom revíre. Táto 

svetodejinná udalosť bola spomenu-

tá aj v televíznej relácii Duel dňa 14.2. 

v RTVS na Jednotke o 17.40.

9.2. Vo viacerých médiách bola spo-

mienka na Ladislava Sáru, ktorý sa 

narodil v  tento deň v  r. 1913. Bol 

prvým hlásateľom Slobodného slo-

venského vysielača v B. Bystrici po-

čas SNP. V  r. 1928-29 študoval na 

Učiteľskom ústave v  B. Štiavnici. 

Zomrel 18.2.1945 počas náletu na 

transport väzňov do koncentračné-

ho tábora.

Ján Novák

Štiavničania, Štiavnica, 
médiá a súvzťažnosti

Pri zhoršených klimatických 

podmienkach, tak ako je 

tomu teraz v mesiacoch 

január, február, kedy má zver 

zhoršený prístup k prirodzenej 

potrave, resp. je jej nedo-

statok, pravidelne navštevuje 

kŕmne zariadenia.

Prikrmovanie zveri sa riadi prís-

nymi pravidlami - hlavne v  akom 

množstve a ako zveri krmivo podá-

vať. Vyhláška Ministerstva pôdo-

hospodárstva a  rozvoja vidieka SR 

č.344/2009, ktorou sa vykonáva zá-

kon o  poľovníctve, v  prílohe č. 12 

stanovuje užívateľom poľovných re-

vírov zabezpečiť predpísané množ-

stvo krmiva, ktoré musí byť k dis-

pozícii pre zver v období núdze.

Pre oblasť Štiavnických vrchov – 

v  ktorej sa nachádza aj náš poľov-

ný revír, je typická hlavne zver jele-

nia, srnčia, ktorej sa podáva hlavne 

objemové krmivo v  podobe sena. 

Minerálne látky sa dopĺňajú soľou. 

V  obmedzenom množstve dopĺňa-

me sortiment krmovísk aj o jadrové 

krmivo ako je ovos, jačmeň a mini-

mum kukurice. Účelom tejto sta-

rostlivosti je zveri pomôcť prečkať 

nepriazeň počasia, a teda nie ju kŕ-

miť, ale len prikrmovať. Poľovníci 

v  tomto zohrávajú dôležitú úlohu, 

či už pri pravidelnom doplňovaní 

kŕmnych zariadení, alebo sprístup-

není ciest, ktoré zveri uľahčujú prí-

stup ku kŕmnym zariadeniam. 

Mestské lesy Banská Štiavnica, 

spol. s r.o., Erik Halaj

Prikrmovanie zveri 
v zimnom období

Krmelce pre lesnú zver foto archív ML BS

Pozvánka
Banskoštiavnicko-hodrušský ba-

nícky spolok v  Banskej Štiavnici 

pozýva na slávnostné podujatie, 

ktoré sa uskutoční 21. februára 

2023 (utorok) o 15.00 hod.

Program:

Odhalenie pamätnej tabule na bu-

dove bývalého Železohutníckeho 

laboratória Vysokej školy baníc-

kej a lesníckej v Banskej Štiavnici, 

(teraz objekt SPŠ Samuela Miko-

víniho), pri príležitosti 260. výro-

čia založenia Baníckej akadémie 

(1762 – 2022).

Účasť v baníckej a inej uniforme je 

vítaná!

S pozdravom „Zdar Boh!“

Richard Kaňa, predseda spolku

Čarovný Klinger 
– 7. ročník

Priatelia zimného plávania a otu-

žovania, prinášame Vám bližšie 

info ohľadom 7. ročníka zimného 

plávania v Banskej Štiavnici na taj-

chu Klinger pod názvom „Čarovný 

Klinger“. Usporiadateľ: Klub otu-

žilcov Jašterice zo Štiavnice

Dátum a čas plávania: 25. feb-

ruára 2023 o 13.00 hod.

Registrácia: 11:00 – 12:15 hod. 

Kultúrne centrum, Kammerhof-

ská 1, 969 01 Banská Štiavnica. 

12:15 hod. – príhovor,12:20 hod. 

– presun účastníkov na plávanie, 

ktorí chcú turistiku a pôjdu peši, 

12:30 hod. – presun účastníkov na 

plávanie autobusom, 13:00 hod. – 

hymna a  vstup do vody, 13:45 - 

14:00 hod. – predpokladaný od-

chod do miesta registrácie.

Prihlásení účastníci do 15. febru-

ára 2023: cena 8€, doprovod 6€.

Prihlásení účastníci po 16. febru-

ári 2023: cena 12€, doprovod 10€.

Na adresu info@blackm.sk je 

v  prihláške potrebné uviesť: 

meno, priezvisko, rok narode-

nia a  mesto, prípadne domovský 

klub. Parkovanie na ulici Akade-

mická, smer centrum podľa poky-

nov mestskej polície. Bezpečnosť 

plavcov: zdravotníci.

Teplota vody: predpoklad - menej 

ako +3°C. Vyhodnotenie akcie, ob-

čerstvenie, zábava s  kapelou My 

tri z BS a tombola v mieste regis-

trácie. Teší sa na Vás Klub otužil-

cov „Jašterice zo Štiavnice“.

Zimnému plávaniu a ľadovej vode 

zdar!

Klub otužilcov 

Jašterice zo Štiavnice
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Skupina na svojich pra-

videlných stretnutiach vytvárala, 

koordinovala a  monitorovala dob-

rovoľnícku aktivitu v  našom mes-

te. Za túto prácu im patrí veľká vďa-

ka, a  preto sa primátorka mesta 

Mgr. Nadežda Babiaková, koordi-

nátorka miestnej skupiny URBACT 

Ing. Ivana Nikolajová a  koordiná-

torka projektu Mgr. Henrieta Go-

dová rozhodli oceniť ďakovnými 

listami aktívnych členov miestnej 

skupiny URBACT a  dobrovoľníkov 

z radov MsÚ, ako nultý ročník oce-

ňovania dobrovoľníckej práce v na-

šom meste. Medzi tieto organi-

zácie/inštitúcie patria: Materská 

škola 1. mája, Špeciálna základná 

škola, Domov na polceste, Školský 

internát pri SOŠ služieb a lesníctva, 

Domov Márie, Slovenské banské 

múzeum, Komunitné centrum Šo-

bov, Mestské lesy Banská Štiavni-

ca, s. r. o. a SPŠ S. Mikovíniho. Dňa 

9. 2. 2023 boli im odovzdané 

ďakovné listy, zároveň primá-

torka mesta všetkým poďa-

kovala za ich aktívnu činnosť 

v projekte a dobrovoľníckych 

aktivitách, o  ktorých sme 

vás informovali prostredníc-

tvom Štiavnických novín, in-

ternetovej stránky mesta 

a  facebookovej skupiny Dob-

rovoľníctvo v  Banskej Štiav-

nici. Skončením projektu sa 

však nekončí činnosť miest-

nej skupiny URBACT ani dob-

rovoľníctva. Budeme sa tešiť, 

ak sa do dobrovoľníckych ak-

tivít v  roku 2023 zapojíte aj 

vy a  budeme mať možnosť 

oceniť ďalších dobrovoľníkov 

a organizácie za ich nezištnú 

pomoc tam, kde bude potrebná.

Henrieta Godová

NOVINKY

1.str.

Poďakovanie dobrovoľníkom 
– ukončenie projektu URBACT Volunteering Cities+

Na prízemí historickej radnice 

nájdete zrekonštruovaný 

priestor. 

Ide o Kaplnku sv. Anny, ktorá v ne-

dávnej minulosti slúžila ako kance-

lársky priestor alebo sklad, stále sa 

však k tomuto priestoru pristupova-

lo s  rešpektom a úctou. Cieľom ob-

novy a reštaurovania, ktorá prebehla 

v  mesiacoch máj - december 2022, 

bolo citlivé spojenie prinavrátenia 

pôvodného vzhľadu kaplnky s  reš-

pektovaním aktuálnej potreby vy-

užitia priestoru. Zaujímavou súčas-

ťou obnovy kaplnky bolo navýšenie 

podlahy do úrovne vstupných dverí 

a súčasne vytvorenie presklenej časti 

podlahy, cez ktoré je viditeľná pôvod-

ná podlaha s podsvietením. 

Vzácnosťou je aj konsekračný kríž, 

ktorý bol objavený a zreštaurovaný. 

Často býva najstaršou maliarskou 

výzdobou stredovekých kostolíkov.

Kaplnka je komunikačne prepoje-

ná so zasadacou miestnosťou skle-

nými dverami. Rozpočet rekon-

štrukcie kaplnky predstavoval sumu 

265 200€. Na obnovu poskytlo fi -

nančnú dotáciu Ministerstvo fi nan-

cií SR. Finančné prostriedky pre ten-

to účel vyčlenilo zo svojho rozpočtu 

aj Mesto Banská Štiavnica.

Kaplnka bude využívaná ako repre-

zentačný priestor mestského úradu.

MsÚ

Rekonštrukcia Kaplnky sv. Anny

Reprezentačné priestory radnice foto Ján Petrík, ml. 

Oznam
Výbor Miestnej organizácie SRZ 

v Banskej Štiavnici oznamuje svo-

jim členom, že výročná členská 

schôdza sa uskutoční dňa 25. mar-

ca 2023 o 8.00 hodine v kine Aka-

demik v Banskej Štiavnici.

Program rokovania:

1. Otvorenie

2. Voľba pracovného predsedníc-

tva a komisií

3. Kontrola plnenia uznesení

4. Správa o  činnosti MO SRZ za 

rok 2022 

5. Správa o hospodárení MO SRZ 

za rok 2022, rozpočet na r. 2023 

6. Správa o  činnosti kontrolnej 

komisie

7. Správa o  zarybňovaní a  úlov-

koch v revíroch MO SRZ

8. Správa o  činnosti rybárskej 

stráže 

9. Správa mandátovej komisie 

o účasti na členskej schôdzi

10. Doplňujúce voľby do kontrol-

nej komisie

11. Odovzdanie vyznamenaní čle-

nom MO SRZ

12. Diskusia, prestávka

13. Návrh a schválenie uznesenia 

z členskej schôdze

14. Ukončenie členskej schôdze

Ján Mravík, 

podpredseda MO SRZ

Oznámenie
o prerušení distribúcie elektriny

Oznamujeme Vám, že bude pre-

rušená distribúcia elektriny z dô-

vodu odstraňovania porúch na 

zariadeniach distribučnej sústavy 

prevádzkovateľa distribučnej sú-

stavy spoločnosti Stredosloven-

ská distribučná, a. s. Bez el. ener-

gie budú v B. Štiavnici:

- 16.2. v čase od 7.00 – 19.00 na 

ul.: M. Benku, Počúvadlianske Ja-

zero.

- 6.-9.3. v čase od 7.00 – 19.30 na 

ul.: A. Pécha, H. Resla, Kamenná, 

Koncová, Pod Paradajzom, S. Mi-

kovíniho, V. Václavekovej.

- 20.3. v čase od 8.00 – 15.30 na 

ul.: Akademická, A. Kmeťa, Far-

ská, J. Palárika, Kammerhofská, 

Strieborná.

Ďakujeme za porozumenie!

Július Bodor, riaditeľ sekcie 

Dispečingy SSD, a.s.
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Dňom 1.2.2023 sa ujal funkcie 

riaditeľa Rudných baní, š.p., 

v Banskej Štiavnici po jeho 

vymenovaní ministrom hospo-

dárstva SR Karlom Hirmanom 

RNDr. Karol Weis, PhD.

Keďže ide o mimoriadne významnú 

a navyše jedinú celoslovenskú inšti-

túciu svojho druhu na Slovensku, 

určite naše noviny sú tým najspráv-

nejším médiom, aby sme v  ňom 

predstavili nového riaditeľa i  pod-

nik, ktorému bude v nasledujúcom 

období na čele.

V r. 1995 ukončil magisterské štú-

dium v  odbore Aplikovaná geo-

fyzika na Prírodovedeckej fakul-

te UK v Bratislave. V r. 2005 získal 

akademický titul RNDr. na Fakul-

te prírodných vied UMB v Banskej 

Bystrici v  odbore environmentál-

na ekológia a v roku 2011 získal ve-

deckú hodnosť PhD. v  študijnom 

programe Využívanie a  ochrana 

zemských zdrojov na Fakulte baníc-

tva, ekológie, riadenia a geotechno-

lógií TU v Košiciach.

V  rokoch 1997 – 2004 pracoval 

v  spoločnosti Esprit, spol. s  r. o., 

v Banskej Štiavnici, v rokoch 2005 – 

2022 pôsobil ako odborný asistent 

na Fakulte prírodných vied UMB 

v  Banskej Bystrici a  od septembra 

2022 pracoval v Slovenskej banskej, 

spol. s r. o., v Hodruši-Hámroch ako 

vedúci Banskej a geologickej expozí-

cie na Bani Starovšechsvätých.

V  prvom rade sme sa ho opýta-

li, aký je obsah činnosti, zame-

ranie, pôsobnosť a  kompeten-

cie Rudných baní, š. p., v Banskej 

Štiavnici a čo ho viedlo k tomu, 

aby sa uchádzal o funkciu riadi-

teľa tohto podniku.

Náplň činnosti nášho podniku je 

možné rozdeliť do viacerých ob-

lastí. V  prvom rade je to realizá-

cia útlmového programu v  odvet-

ví rudného baníctva na Slovensku 

po roku 1990. Jeho nosnou časťou 

sú technické práce, najmä likvidá-

cia následkov po banskej a hutníc-

kej činnosti na bývalých banských 

lokalitách Slovenska, kde podniky 

Rudných baní v minulosti dobýva-

li nerasty. Ďalej je to zabezpečenie 

hlavných banských diel, likvidácia 

objektov na povrchu, či rekultivácia 

háld a odkalísk v zmysle rozhodnu-

tí orgánov štátnej správy a platnej 

legislatívy. Program je realizova-

ný z prostriedkov štátneho rozpoč-

tu. Ďalšou činnosťou je zabezpečo-

vanie a likvidácia starých banských 

diel v rámci celého Slovenska.

V  sociálnej oblasti zabezpečujeme 

jednak výplaty deputátnych prí-

spevkov baníkom a za všetky orga-

nizácie v rámci SR Rudné bane, š. p., 

postupne prevzali povinnosť vyplá-

cania osobitného príspevku baní-

kom (OPB). Aj v  tomto prípade je 

pôsobnosť podniku celoplošná.

Mojou motiváciou bola snaha na-

viazať na doterajšie aktivity a využiť 

skúsenosti z projektov environmen-

tálneho zamerania. V ostatných ro-

koch som mal možnosť zúčastniť sa 

mimo bežný obsah práce vysoko-

školského učiteľa aj na projektoch 

realizovaných napr. pre Európsku 

environmentálnu agentúru, Euros-

tat alebo Envirofond. Pracoval som 

aj na viacerých projektoch envi-

ronmentálneho vzdelávania a zria-

ďovania banských expozícií na po-

vrchu aj v podzemí.

Tento rok je významný z  historic-

kého hľadiska pre Banskú Štiavni-

cu aj v tom, že v roku 1598 tu bol 

etablovaný Hlavný komorsko-gróf-

sky úrad. Je tomu teda práve šty-

ri a štvrť storočia, čo tento mimo-

riadne významný celoríšsky úrad 

mal v  ďalších storočiach ingeren-

ciu nad baníctvom, úpravníctvom, 

hutníctvom, lesníctvom, komor-

skými panstvami, mincovňou v ce-

lej stredoslovenskej banskej oblas-

ti. Hlavný komorský gróf dokonca 

stál aj a v čele svetoznámej bansko-

štiavnickej Baníckej a lesníckej aka-

démie. Rudné bane, š. p., v Banskej 

Štiavnici sú v  konečnom dôsled-

ku na konci vývojového reťazca, 

ktorý započal v  roku 1598 v  Ban-

skej Štiavnici práve Hlavný komor-

sko-grófsky úrad.

Je všeobecne známy Váš vzťah 

a  mnohoročný záujem o  histó-

riu baníctva najmä v  Banskej 

Štiavnici a jej okolí. Keďže pod-

nik, ktorého ste sa stali riadite-

ľom, má vo svojej kompetencii aj 

už zaniknuté, v  minulosti však 

svetoznáme banské diela, ako to 

chcete využiť pri ďalšej činnosti 

vášho podniku?

Mojou snahou určite bude pretaviť 

svoje skúsenosti práve s rešpektom 

a úctou voči dejinám a s vedomím 

zodpovednosti voči generáciám ba-

níkov do činností podniku tak, aby 

boli nielen zachované najvýznam-

nejšie banské diela, ale aj zabez-

pečená starostlivosť o  ne. Mali by 

sa dostať opäť do širšieho povedo-

mia verejnosti, pretože boli míľ-

nikmi na ceste k  pokroku, ku slá-

ve baníctva v Štiavnických vrchoch 

a  banskoštiavnického regiónu ako 

celku. Rudné bane ako podnik 

majú v tomto smere síce obmedze-

né kompetencie a  rovnako zdro-

je, ale jednou z ciest je aj citlivá re-

konštrukcia portálov banských diel 

a starostlivosť o objekty, ktoré ležia 

na našich pozemkoch.

Aktívne chcem vstúpiť aj v  spolu-

práci s  Banskoštiavnicko-hodruš-

ským baníckym spolkom do pro-

cesu navrhovania vybraných 

banských diel za kultúrne alebo 

národné kultúrne pamiatky. Mno-

hé z  nich sú totiž súčasťou zozna-

mu technických objektov UNESCO 

alebo Štiavnického Geoparku, pri-

čom mnohé z nich nie sú legislatív-

ne nijako chránené.

Aké sú Vaše najbližšie a perspek-

tívne plány a  ako by sa to malo 

prejaviť aj na ďalšom zviditeľ-

ňovaní a zvýrazňovaní významu 

a  historického odkazu Banskej 

Štiavnice?

V dnešnej dynamickej dobe je veľ-

mi ťažké vytvárať dlhodobé plány. 

K významu Banskej Štiavnice určite 

prispel aj fakt, že sa postupne sta-

la sídlom inštitúcií s celoslovenskou 

pôsobnosťou: Hlavného banského 

úradu a od januára 2021 aj sídlom 

Rudných baní, š. p. Výzvou pre náš 

podnik je  personálne stabilizovať 

tak podnikové riaditeľstvo v  Ban-

skej Štiavnici, ako aj naše ostatné 

prevádzky na Slovensku. Dôležité je 

to najmä pre úspešné riešenie pro-

jektov sanácií a odstraňovania envi-

ronmentálnych záťaží. 

Ako sa postupne ukazuje, aj nastu-

pujúca klimatická zmena sa dotý-

ka priamo nášho regiónu. Zníženie 

prítokov vody do vodných nádr-

ží nás všetkých postupne prinú-

ti k  opätovnej starostlivosti o  his-

torické relikty vodohospodárskej 

sústavy aj mimo intravilánov obcí. 

Budeme preto hľadať možnosti 

spolupráce aj s  mimovládnymi or-

ganizáciami, ktoré by mohli vý-

razne napomôcť pri starostlivosti 

o sústavu vodných jarkov aj na po-

zemkoch Rudných Baní, š. p. V tej-

to oblasti sme sa postupne sta-

li všetci, snáď okrem Slovenského 

vodohospodárskeho podniku, š. p., 

generačne veľkým dlžníkom voči 

histórii a našim predkom. Som op-

timista a verím v spojenie síl a zdra-

vého rozumu nás všetkých.

Za rozhovor sa poďakovala nové-

mu riaditeľovi Rudných baní, š. p., 

v Banskej Štiavnici a zapriala v jeho 

mimoriadne zodpovednej funkcii 

čo najviac úspechov

Denisa Kuncová

Predstavujeme RNDr. Karola Weisa, PhD.

→
Sídlo Rudných baní, š.p., v Žemberovom dome foto Ján Petrík, ml.
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kam v BŠ 
a okolí ?

Karta Štiavnica plus má 

za sebou štart a my sa 

tešíme, že pribúdajú nielen 

jej držitelia, ale aj zapojené 

prevádzky.

Okrem tých, ktorí sa zapojili v pr-

vom kole – všetky kultúrne centrá 

v Banskej Štiavnici (oddelenie kul-

túry MsÚ, Art Café, Hájovňa, Eleu-

zína) a Slovenské banské múzeum, 

ako aj všetky významnejšie festiva-

ly, sa postupne do zľavneného sys-

tému zapájajú aj rôzne miestne pre-

vádzky. Sú medzi nimi Alta Magica, 

reštaurácia Black M, Hotel Grand – 

Matej, reštaurácia Matej, Ruin Bar, 

kaviareň Moja Marína, ako aj vlá-

čik Štiavnická Anča či Banka lásky. 

Na všetkých týchto miestach môžu 

obyvatelia s  kartou čerpať 

rôzne zľavy – ich zoznam 

je zverejnený na webovej 

stránke karty.

Z  kultúrnych podujatí sa 

dajú získať zľavy napr. na 

predstavenie Pravda, kon-

certy Arona Hodeka či Wal-

ter Fischbacher Trio, na 

talk – show Lukáša Latináka s Jo-

zefom Vajdom a  Michalom Ku-

bovčíkom, divadelné predstavenie 

Kvarteto či iné podujatia, ktoré sa 

v našom meste chystajú. Investícia 

do karty vo výške približne 10€ sa 

tak vráti veľmi rýchlo – stačí aktív-

ne využívať ponúkané výhody.

Svojou ponukou sa do systému 

môžu naďalej zapojiť aj podnikate-

lia, ktorí majú záujem o poskytnu-

tie atraktívnejšej ponuky pre oby-

vateľov mesta. Podmienky a postup 

ako sa zapojiť, nájdu na stránke ak-

tivity, ktorú uvádzame nižšie.

Karta Štiavnica plus je určená všet-

kým obyvateľom s  trvalým alebo 

prechodným pobytom v  Banskej 

Štiavnici vo veku 18+. Informácie 

o nej, ako aj objednávkový formulár 

nájdete na www.stiavnicaplus.sk.

RM

Novinky v karte Štiavnica plus

Po dvojročnej odmlke spôso-

benej pandémiou, zorgani-

zovala Základná škola Jozefa 

Kollára v piatok 10.2.2023 

tradičný fašiangový sprievod 

sídliskom. 

Za sprievodu ľudovej muziky sme 

sa so žiakmi 2. stupňa v mrazivom 

počasí vydali na sprievod. Postupne 

sme navštívili materskú školu na ul. 

Bratská, kde nás čakali panie učiteľ-

ky so žiakmi. Navštívili sme aj Mar-

garétku a  Domov Márie, kde sme 

ponúkali výborné šišky a  aj sme 

niektorých vytancovali. Násled-

ne sme sa vo veselej nálade popri 

Tescu vrátili ku škole. Touto cestou 

chcem poďakovať našim muzikan-

tom (Slavkovi Palovičovi, Braňovi 

Sélešovi, Andrejovi Hudecovi, Já-

novi Kružlicovi st., Martinovi Steh-

líkovi), mestskej televízii VIO za 

reportáž a  mestskej polícii za bez-

pečnostnú asistenciu. Tešíme sa na 

sprievod v roku 2024!

Ján Kružlic, riaditeľ ZŠ J. Kollára

Fašiangový sprievod na Drieňovej

Žiaci v maskách pred školou  foto archív ZŠ JK BS

Ďalším podvodom sú zahra-

ničné akože súťaže, ktoré 

vám cez email oznámia, že ste 

vyhrali rozprávkovú sumu. 

Treba si uvedomiť, že ak ste nepo-

dali žreb, v žiadnej lotérii sa nevy-

hráva iba tak. Princíp podvodu je 

vždy rovnaký. Podvodná lotéria 

Vám oznámi, že ste vyhrali exklu-

zívnu sumu niekoľko miliónov do-

lárov a jediné, čo stačí, je zadať úda-

je z  karty, aby vám mohli peniaze 

vyplatiť. Takíto podvodníci sú skoro 

vždy na druhej strane planéty a sú 

takmer nevystopovateľní. Preto, ak 

nechcete prísť o svoje peniaze, ne-

zadávajte údaje z karty a neklikajte 

na podozrivé linky. Je to mimoriad-

ne nebezpečné.

OR PZ v Žiari nad Hronom

Podvodné lotérie

Archanjel caff e bar (Radničné 

nám. 12, BŠ)

16.2.2023 Jam Session od 20.00 

– 00.00. Improvizovaná hudba, 

zábava a dobré pivko či iné drin-

ky. Aj to je pravidelná súčasť Ar-

chanjela, na ktorú vás pozýva-

me aj tento mesiac. Každý druhý 

týždeň vo štvrtok tu môžete za-

žiť hudobné projekcie muzikantov 

z rôznych kútov Slovenska. Neza-

budnuteľné rytmy, ktoré vznika-

jú spontánne a vpíjajú sa vám pod 

kožu. Vstup voľný.

22.2.2023 (pravidelná akcia) 

Tvorivá dielnička v  Archanjeli 

od 16.30 – 18.00. Pozývame vás 

na dielničku, ktorá sa uskutočňu-

je každú stredu v priestoroch Ar-

chanjel caff e bar. Každý týždeň 

nové kreatívne nápady, ktorý-

mi vás bude sprevádzať Paulínka. 

Detičky sa zabavia, objavia niečo 

nové a vy si popri tom môžete vy-

chutnať kávičku či koláčik. Vstup 

voľný. 

Eleuzína (Horná ružová 1, BŠ)

16.2.2023 o  20.00. Koncert: 

Hubnutí řízené počítačem (CZ) 

/jazzy/. Semi-akustické quarte-

to tvoria: Pavel Novotný-kon-

trabas,basskytara/ Štěpán Hruš-

ka-trubka, křídlovka/ Štěpán 

Dvořáček-klávesy a  Jakub Šulík/ 

bicí nástroje. Hráči kombinu-

jí zvuk jazzu, rocku a  improvizo-

vané hudby pro vytvoření svetlá 

nových zvukových štruktur pod-

necující posluchačovu fantasii. Sr-

dečne vás pozývame!

Party pod svahom na Sala-

mandre. (Horný hodrušský 

tajch, obec Hodruša-Hámre). 

18.2.2023 od 11.00-16.00. Po-

hyb na čerstvom vzduchu, hudba, 

dobré jedlo a zábava priamo pod 

zjazdovkou Salamandra Resort? 

To a ďaleko viac zažijete už 18.2. 

na zjazdovke Salamandra rezor-

tu (obec Hodruša-Hámre) spolu 

s DJ EKG a DJ Bizzare, ktorí za-

hrajú 5 hodinový set v duchu me-

lodic a house music. Vaše žalúdky 

poteší grill menu šéfkuchára Voj-

ta Artza. Vstup voľný. Tešíme sa 

na Vás! 

25.2.2023 Vegan piknik vol.10 

od 11.00 – 18.00

Pozývame vás na okrúhly vegan 

piknik, ktorý sa opäť uskutoční 

v priestoroch našej srdcovky - Ar-

chanjel caff e bar v Banskej Štiav-

nici.
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Slovo má…

Tünde Mészáros.

V  Banskej Štiavnici pôsobia pre-

kladateľky a  prekladatelia, ktorí 

tu trávia štipendijný pobyt a pra-

cujú na preklade diel slovenských 

autoriek a autorov do cudzích ja-

zykov. Rezidenčné pobyty Tro-

jica Air v  tomto roku realizu-

je Slovenské literárne centrum 

v  spolupráci s  Mestom Banská 

Štiavnica, a  preto by sme radi 

predstavili a  prezentovali ten-

to spoločný projekt. V januári na 

mesačný rezidenčný pobyt nastú-

pila Tünde Mészáros z  Maďar-

ska (16. 1. - 15. 2.). Na pobyte 

bola v r. 2022 a prekladala debut 

„Táto izba sa nedá zjesť“ od Nicol 

Hochholczerovej, v  r. 2021 pre-

kladala „Poslednú barónku“ a  v  r. 

2020 „Nedeľné šachy s Tisom“, obe 

od S. Lavríka. Položili sme jej pre-

to zopár otázok:

Ako ste sa dostali k prekladom 

slovenskej literatúry do maďar-

činy?

T. M.:

Kľukatou cestou, z ktorej by som 

spomenula asi iba ten začiatok 

a  predposlednú zastávku. Vyras-

tala som v  Bratislave, v  maďar-

skej rodine, takže som oba jazyky 

dostala vlastne do daru – maďar-

činu z  domu a  slovenčinu z  jaslí 

i z ulice, cibrenú neskôr ďalej te-

levíziou, knihami, pionierskymi 

tábormi, hodinami slovenčiny na 

maďarskej škole, kamarátmi, lás-

kami. Po rôznych zastávkach som 

nadlho zakotvila pri odborných 

prekladoch najmä z angličtiny, ale 

čím ďalej tým viac som cítila, že 

ma to nenapĺňa. Pozbierala som 

teda odvahu a  vymodlikala si od 

literárneho časopisu Kalligram 

preklad poviedky zo slovenčiny 

do maďarčiny. Po čase som sa po-

tom už venovala nadobro prekla-

dom beletrie.

Ktoré diela pre Vás doteraz 

boli najnáročnejšie na preklad 

a aké ohlasy zaznamenali doma 

v Maďarsku?

T. M.:

Najnáročnejší je preklad me-

nej kvalitných textov, tých však, 

chvalabohu, v pomere k tým dob-

rým nebolo veľa. Dobré texty sú 

zas náročné každý iným spôso-

bom. Niekde preto, lebo sa musí 

nájsť špecifi cký hlas protago-

nistu-rozprávača a  ak sa človek 

netrafí, je vlastne 

celé dielo v  ťahu. 

Inde prekladate-

ľa stavajú pred vý-

zvu texty strohé, 

kde sa okruh mož-

ných riešení zužu-

je, a tým pádom sa 

most do cudzieho 

jazyka buduje ťaž-

šie. Potom sú tu 

reálie, slovné hry, 

rozdielne rytmy 

jazykov – prekla-

dateľ sa vlastne 

v každom momen-

te svojej práce roz-

hoduje a  nieke-

dy to rozhodnutie 

padne ťažko.

Slovenská literatú-

ra si svoje miesto 

za hranicami musí vybojovať, po-

dobne ako literatúry ostatných 

tzv. „malých“, ale i  väčších jazy-

kov. A na tomto bojovom poli sa 

toho v poslednom desaťročí udia-

lo v  rámci slovensko-maďarskej 

literárnej výmeny veľa, v dôsled-

ku čoho vnímame na oboch stra-

nách hranice čoraz väčšmi svojho, 

dosiaľ menej viditeľného suseda. 

Na tomto zviditeľnení sa podieľa-

lo mnoho skvelých diel. Vynikajú-

ce kritické ohlasy mali medzi iný-

mi diela Veroniky Šikulovej alebo 

Silvestra Lavríka; Samko Tále Da-

niely Kapitáňovej (Kniha o cinto-

ríne) bol dokonca zdramatizovaný 

v  renomovanom divadle; Don-

bas Tomáša Forróa zaznamenal 

tiež veľký záujem. Úplne najviac 

sa však teším, keď vidím-poču-

jem čitateľov „amatérov“ unese-

ných tým-ktorým dielom, ako sa 

vyjadrujú v zmysle, že „predtým by 

mi nenapadlo čítať slovenskú litera-

túru, ale odteraz jej budem určite ve-

novať väčšiu pozornosť“.

Akému prekladu sa venujete 

počas pobytu Trojica Air?

T. M.:

Tentokrát je to zbierka povie-

dok Jednorožce. Barbora Hríno-

vá sa v týchto vynikajúco organic-

ky komponovaných textoch, cez 

všedné príbehy všedných ľudí, 

nenúteným spôsobom zaoberá 

niektorými, bohužiaľ, ešte stá-

le marginalizovanými skupinami 

spoločnosti. Medzi jej hrdinami 

nájdeme homosexuálov, asexu-

álov, jedincov trpiacich rôznymi 

psychickými problémami – proste 

bežných ľudí našich bežných dní. 

Popri iných kvalitách tejto zbier-

ky ma k  výberu motivovala prá-

ve aj tematika – v  krajine, kde 

momentálne žijem, to toleran-

ciou v dôsledku vyvlastnenia mé-

dií štátom a  následnej politickej 

manipulácie zrovna neprekypuje. 

Zbierka poviedok je síce kvapkou 

v mori, ale tá kvapka môže dopad-

núť na správne miesto. Držme jej 

palce.

Na prekladateľskej reziden-

cii v  Banskej Štiavnici ste po 

štvrtýkrát? Ako na vás pôso-

bí mesto a  aké sú podmienky 

na prácu, ktoré vytvára Troji-

ca Air?

T. M.:

Neviem, ako sme sa so Štiavnicou 

úspešne minuli toľko desaťro-

čí, veď bola skoro vždy na dosah. 

Moje prvé stretnutie s  mestom 

v lete roku 2020 mi vyrazilo dych 

– a  to nie výstupmi do kopcov. 

Získalo si ma navždy svojou at-

mosférou, scénickou výpravou, 

otvorenosťou a prívetivosťou svo-

jich obyvateľov. Žiť a  tvoriť me-

siac pod Starým hradom v  re-

zidencii Trojica Air je vďaka 

vynikajúcim podmienkam nielen 

mimoriadne efektívne z hľadiska 

práce, ale obohacuje aj napríklad 

vyššie spomínanými bonusmi. Je 

to, ako keby vám niekto na konci 

obeda nečakane naservíroval gaš-

tanové pyré so šľahačkou.

A  ja dúfam, že si tu na tom pyré 

ešte párkrát pochutnám.

Za rozhovor poďakoval

Michal Kríž

Rezidenčné pobyty Trojica AirZáhradkárske 
okienko

Arónia: Chutný zdroj zdravia, 

ktorý sa zmestí aj do menších zá-

hrad. O  pestovaní a  zdravotných 

benefi toch arónie počuť čoraz 

viac. V obľube ju majú aj záhrad-

ní architekti.  Dobrá správa je, že 

keď že ide o  vyšší ker, zmestí sa 

i do malých záhrad. 

Arónia čiernoplodá (Aronia mela-

nocarpa) patrí medzi menej zná-

me ovocné druhy. Pochádza zo Se-

vernej Ameriky, kde rástli divoké 

kríky arónie v rôznej nadmorskej 

výške. Indiáni ju používali pri prí-

prave potravín. Jej pestovanie sa 

postupne rozšírilo do Európy a na 

Sibír, v Európe sa začala pestovať 

približne od roku 1700.

O jej rozšírenie sa zaslúžil aj rus-

ký botanik Ivan W. Mičurin (1855 

– 1935), ktorý s ňou experimen-

toval od konca 19. storočia. Bol 

nadšený z jej odolnosti v drsných 

klimatických podmienkach v Rus-

ku, a tak sa toto ovocie začalo pes-

tovať vo veľkom, pričom vysoké 

úrody sa očakávali aj v chladných 

oblastiach. Z bývalého Sovietske-

ho zväzu sa jej pestovanie rozšíri-

lo postupne aj do krajín strednej 

Európy, kde sa tmavé plody zo za-

čiatku používali najmä ako prírod-

né farbivo v potravinárskom prie-

mysle.

Niečo z botaniky

Arónia čiernoplodá, ľudovo nazý-

vaná jarabina čierna, patrí z  bo-

tanického hľadiska do čeľade ru-

žovitých. Je to ker a  dorastá do 

výšky 2 – 2,5 m a šírky cca 1,5 – 

2 m. Rastie stredne pomaly až po-

maly. V máji je obsypaná krásny-

mi bielymi kvetmi usporiadanými 

v  súkvetiach. Listy sú striedavé, 

jednoduché, celookrajové s  vrúb-

kovanými okrajmi. Atraktívne je 

jesenné vyfarbenie, listy nadobú-

dajú červené a oranžové odtiene.

Plodom nie sú bobule, aj keď tak 

vyzerajú, ale do čierna sfarbe-

né malvice (podobne ako hrušky 

a jablká) s priemerom 6 – 13 mm 

a hmotnosťou 0,5 – 2 g. Podľa kli-

matických podmienok dozrievajú 

od júla až do septembra. Ich šup-

ka je pevná a  dužina tmavofi alo-

vá s trpkastou a trochu zvieravou 

chuťou. Plody po zbere vydržia aj 

niekoľko týždňov. Ak aj nestihne-

te pozberať celú úrodu, pochutia si 

na nej počas zimy vtáky.

Zdroj: www.zahrada.sk

Michaela Mojžišová
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oznamy, 
spomienky

Oznam
Slovenský zväz telesne postihnu-

tých v  Banskej Štiavnici oznamu-

je svojim členom, že úradné hodiny 

v kancelárii sú v nasledovných pra-

covných dňoch: pondelok 8.00 – 

14.00hod., v utorok a stredu v ter-

míne 8.00hod. - 15.00hod.

Informácie o činnosti alebo členstve 

v  organizácii môžete získať na tel. 

čísle: 045 / 692 08 75 počas pracov-

ných hodín alebo v Štiavnických no-

vinách a vo výveske na Križovatke. 

Zaplatiť členské poplatky môžete 

v kancelárii počas pracovných hodín 

vo výške 5€ na rok a prosíme členov 

na vysporiadanie nedoplatkov, aby 

sa mohli zúčastňovať akcií organizo-

vaných SZTP. Vďaka za pochopenie 

a želáme všetkým úspešný rok.

Výbor ZO SZTP

Ponuka
Centrum voľného času v  Banskej 

Štiavnici ponúka tanečné vystúpe-

nia súboru Applause na plesy, ve-

čierky, spoločenské akcie. V ponu-

ke máme tance národné, moderné, 

ľudové a  pod. Bližšie informácie 

v CVČ na č. t.: 0907 598 567.

J. Machilová

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

Pozvánka
Kluby zdravia a MsÚ, odd. KŠaMK 

v spolupráci so ZO SZZ Štefultov Vás 

pozývajú na besedu dňa 7. marca 

2023 na tému: „Priesady- prečo, ako, 

čo a kedy“ s lektorom doc. Ing. Rasti-

slavom Lagaňom, PhD. et PhD.

Kde? Kultúrne centrum (kaplnka), 

Kammerhofská 1, Banská Štiavnica

O koľkej: 17:00

Odborný garant: 

Univerzita Loma Linda

www.klubyzdravia.sk

Kluby zdravia na Slovensku orga-

nizuje združenie Život a zdravie.

KZ

Bez Opony/

Kati Simon & Juraj Čarný

Schemnitz Gallery, Andreja Slád-

koviča 2, Banská Štiavnica, piatok 

17.2. o 19.00.

Srdečne Vás pozývame na modero-

vanú prezentáciu o profesionálnom 

živote a tvorbe významnej nezávis-

lej kurátorky Kati Simon. 

Kati Simon je nezávislá kurátorka 

pôvodom z Maďarska aktuálne pô-

sobiaca v Berlíne. Pracovala vo via-

cerých inštitúciách v  Maďarsku, 

Rakúsku a  Nemecku, organizova-

la sériu výstav a  umeleckých pro-

jektov, napríklad pre Ernst Muse-

um, Műcsarnok Kunsthalle, Ludwig 

Museum Budapest, Kunsthalle 

Wien, Hamburger Bahnhof a  i. Jej 

kurátorská práca zahŕňala samo-

statné a  tematické výstavy, z  kto-

rých mnohé kriticky riešili dôležité 

spoločenské problémy. V poslednej 

dobe intenzívne spolupracuje s me-

dzinárodne uznávaným umelcom 

Arminom Linkem. Je spoluautor-

kou videa Die Insel (v  spoluprá-

ci so Zsoltom Vásárhelyim), pôso-

bí v IKT – Medzinárodnej asociácie 

kurátorov súčasného umenia, je 

vedúcou členkou FKSE (Studio of 

Young Artists' Association) a  spo-

luzakladateľkou Critique & Culture 

e.V. Podujatie je súčasťou vzdeláva-

cieho programu Bez Opony, pod-

poreného z verejných zdrojov FPÚ 

a Kult Minor.

Tím Galérie Schemnitz

Pozvánka na vernisáž

Si pripravený povedať áno?

Slovenský Červený kríž sa viac ako 

60 rokov venuje osvetovým akti-

vitám v  oblasti bezpríspevkového 

darcovstva krvi. Už 28 rokov, vždy 

vo februári, pripomína kampaňou 

Valentínska kvapka krvi potrebu 

pravidelných darcov krvi a neustá-

leho získavania nových darcov krvi 

medzi zdravými ľuďmi. Tohtoroč-

ná kampaň Slovenského Červeného 

kríža sa začína 13. februára a po-

trvá do 10. marca 2023.

Snáď každý z  nás má vo svojom 

okolí darcu krvi. Alebo naopak, po-

zná niekoho, kto krv druhého člo-

veka potreboval a  tá mu zlepšila 

zdravie, či doslova zachránila život. 

A sú medzi nami aj ľudia, ktorí si na 

vlastnej koži vyskúšali obe strany. 

Aneta Parišková ako ambasádor-

ka darcovstva krvi a  donedávna 

aj darkyňa krvi už vyše desať ro-

kov pomáha nielen počas kampa-

ní šíriť myšlienku bezpríspevkové-

ho darcovstva krvi. Prednedávnom 

sa však pre vážnu chorobu ocitla na 

opačnej strane, na strane príjem-

cu krvi. „Vždy, keď som darovala krv, 

mala som príjemný pocit, že som nieko-

mu pomohla. Vtedy som si až tak neu-

vedomovala, že možnosť darovať krv je 

vlastne veľké privilégium. Nemôže ju 

darovať každý. Ja som tú svoju naposle-

dy darovala presne na Valentína, pred 

tromi rokmi, netušiac, že to bude po-

slednýkrát v mojom živote. Z ničoho nič 

som bola aj ja odkázaná na krv od ne-

známych dobrodincov. Ľudí, ktorých ži-

vot doslova závisí od pravidelných dar-

cov krvi, je veľa. Za všetkých cítim veľkú 

vďačnosť a  úctu ku každému človeku, 

ktorý využije možnosť darovať krv a po-

môcť tak pacientom, ktorí ju potrebujú,“ 

hovorí Aneta Parišková.

„Darovať krv nemôže každý. Sloganom 

kampane sa pýtame tých, ktorí môžu, či 

sú na to pripravení,“ vysvetľuje amba-

sádorka darcovstva krvi a  zároveň 

vyzýva: „Ak môžete, prosím, urobte to. 

Pacientov, ktorí krv potrebujú, je veľa.“

Kto a ako môže darovať krv?

Krv môže darovať každý zdravý člo-

vek, ktorý je starší ako 18 rokov 

a má hmotnosť nad 50kg. Darova-

nie krvi trvá približne hodinu a dar-

covi sa na jeden raz odoberá zhru-

ba 450 mililitrov krvi. Na odber sa 

nechodí nalačno, je vhodné dať si 

zdravé raňajky a  deň pred odbe-

rom dbať na vyváženú stravu a pit-

ný režim. Ako odber prebieha, ako 

sa treba pripraviť a  všetky dôleži-

té informácie, ktoré potrebujete 

pred odberom vedieť, sa dočítate na 

stránke SČK.

Kde sú odberové miesta?

Odberové miesta sú skoro v každom 

väčšom meste, nájdite si to najbliž-

šie. Na niektoré odberové miesta sa 

treba vopred objednať, inde stačí 

len prísť počas ordinačných hodín. 

Zoznam odberových miest nájdete 

tu: https://redcross.sk/daruj-krv/

kde-mozete-darovat-krv/.

SČK

Valentínska kvapka krvi
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Slovenské banské múzeum 

všetkých srdečne pozýva 

na bohatý program počas 

jarných prázdnin. 

V dielničke v Kammerhofe vás čaká 

výroba pohyblivých hračiek z dreva 

a  papiera, batikovanie, smaltova-

nie, tkanie, plstenie, pečenie chleba 

a ďalšie tvorivé aktivity.

Pre návštevníkov chystáme od 

20.2.2023 rozšírené otváracie ho-

diny vo všetkých našich expozí-

ciách. Po zime znovu spustíme 

podzemné prehliadky: Banské mú-

zeum v  prírode a  mestskú štôlňu 

Glanzenberg.

Starý zámok bude mať posilnené 

vstupy od 22.2.2023, a to od stre-

dy do nedele, v  čase od 10.00 do 

15.00 - vstup každú celú hodinu.

Využite vašu zľavnenú kartu Štiav-

nica plus a navštívte vynovenú ex-

pozíciu Baníctvo na Slovensku 

v Kammerhofe, nezabudnite si vy-

pýtať audio-sprievodcu a  ponorte 

sa do slávnej histórie Banskej Štiav-

nice. Zľavu si môžete uplatniť tiež 

v Galérii Jozefa Kollára, nenechajte 

si ujsť naše aktuálne výstavy.

V stredu a v sobotu bude otvorená 

Geobádateľňa v mineralogickej ex-

pozícii v Berggerichte.

Prázdninová Dielnička bude otvo-

rená od 18. februára 2023, vždy 

od stredy do soboty, v čase od 10.00 

do 16.00 hod. V sobotu 25.2.2023 

bude Dielnička otvorená od 9.30 

kvôli tvorivému kurzu „Zvery v ko-

žuchu“.

Nový zámok bude od 20.2. z tech-

nických príčin zatvorený.

Pre aktuálne informácie sle-

dujte našu webovú stránku 

www.muzeumbs.sk a  naše sociál-

ne siete.

Tešíme sa na vašu návštevu!

Program dielnička Kammerhof

18.2./ sobota: Pohyblivé hračky 

z dreva/papiera, Malé smaltovanie

22.2./ streda: Batikovanie hodváb-

nych šatiek, Košíky 

23.2./ štvrtok: Pečenie chleba, Ba-

tikovanie tašiek voskom, Výroba 

voskových obrúskov

24.2./ piatok: Malé smaltovanie, 

Tkanie na doštičkách

25.2./ sobota: Handrové hračky, 

Malé plstenie, „Zvery v kožuchu“ pre 

objednaných

1.3./ streda: Tvarovanie z hliny, Po-

hyblivé hračky drevené, Pohyblivé 

hračky papierové

2.3./ štvrtok: Malé plstenie, Han-

drové hračky

3.3./ piatok: Batikovanie tašiek 

voskom, Výroba voskových obrús-

kov, Batikovanie viazaním

4.3./ sobota: Malé smaltovanie, Pe-

čenie chleba

8.3./ streda: Malé smaltovanie

9.3./ štvrtok: Batikovanie tašiek 

voskom, Výroba voskových obrúskov

Miriam Lenčová, 

marketingový pracovník SBM, 

Centrum marketingu, komuniká-

cie a zelených inovácií

Jarné prázdniny v múzeu

Pridajte sa do nášho 

múzejného tímu! Slovenské 

banské múzeum v Banskej 

Štiavnici hľadá na letnú sezónu 

lektorov a lektorky. 

Ak ovládate aspoň jeden cudzí ja-

zyk, ste komunikatívny, empa-

tický, zodpovedný, máte vzťah 

k  histórii, kultúre a  umeniu – ne-

váhajte a  pošlite prihlášku. Sezón-

nych lektorov/lektorky (od apríla 

do konca októbra 2023) hľadáme 

do nasledovných expozícií múzea: 

Kammerhof– Baníctvo na Sloven-

sku, Galéria Jozefa Kollára, Berg-

gericht – Mineralogická expozícia. 

Viac informácií nájdete na stránke 

www.muzeumbs.sk alebo na perso-

nálnom oddelení múzea.

SBM

Pracovná ponuka - lektor/lektorka v múzeu

Pohľad na Starý zámok  foto Lubo Lužina

pery na pery

pery na pery

ráno zleteli

z môjho sna

dobre vedeli

že takto ráno

to veru áno

bude ešte hmla

stopiť sa chceli

tie chladné pery

a preto smeli

rannú hmlu

opäť

zahnať spať

potom tie pery

splynuli spolu

v prekrásny

vlažný opiát

Daniela Sokolovičová

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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INFORMATÓRIUM  MESTSKEJ  KULTÚRY

Piatok 17.2. o 18:30 hod.
Nedeľa 19.2. o 18:30 hod.

Ant-man a Wasp:
Quantumania
Sci-fi , akcia, dobrodružný, 120 
min., MP:12, vstupné: 6€. Spolu 
s Hopeinými rodičmi Hankom Pymom 
a Janet Van Dyneovou sa ocitnú na 
prieskume Quantum Realm, v kontak-
te s novými podivnými tvormi a vy-
dávajú sa na dobrodružstvo, ktoré 
ich posunie za hranice toho, čo si 
mysleli, že je možné. 

Sobota 18.2. o 18:30 hod.

Magic Mike: 
Posledný tanec
Komédia, tanečný, 112 min., MP:15, 
vstupné: 6€. „Magický“ Mike Lane 
sa po dlhšej prestávke opäť do-
stáva na scénu, potom, čo mu nevy-
šiel obchod a bral malé kšefty ako 
barman. Mike teraz mieri do Londý-
na spolu s prominentnou spoločníč-
kou, ktorá ho zlákala ponukou, aká 
sa neodmieta.

Nedeľa 19.2. o 16:00 hod.

Múmie
Animovaný, 88 min., MP, vstup-
né: 6€. Film sleduje zábavné dob-
rodružstvá troch egyptských mú-
mií, ktoré žijú v podzemnom tajnom 
meste ukrytom v starovekom Egyp-
te. Toto trio zahŕňa princeznú, 
bývalého kočiša a jeho mladšieho 
brata spolu s jeho domácim milá-
čikom krokodílom. Sériou nešťast-
ných udalostí sa múmie dostanú do 
dnešného Londýna a vydajú sa na 
bláznivú a veselú cestu pri hľada-
ní starého prsteňa kráľovskej ro-
diny, ktorý ukradol ambiciózny ar-
cheológ Lord Carnaby.

Streda 22.2. o 18:30 hod.

UFO Švédsko
Sci-fi , 120 min., MP:15, vstupné: 
5€. Príbeh o dospievajúcej rebel-
ke umiestnenej do pestúnskej sta-
rostlivosti, ktorá má podozrenie, 
že jej otec nie je mŕtvy, ale ho 
unieslo UFO. Za pomoci združenia 
UFO Švédsko je odhodlaná zistiť 
pravdu. Príbeh sa odohráva v 90. 
rokoch 20. storočia v malom švéd-
skom meste. Producentská spoloč-
nosť Crazy Pictures sa inšpirova-
la združením „UFO Sweden“, ktoré 
vo Švédsku spravuje najväčší UFO 
archív na svete - Archív pre ne-
vysvetliteľné javy. Film vizuál-
ne pripomína slávny snímok E.T. 
(1982) a tematicky je blízky fi lmom 
Interstellar či Kontakt.

Štvrtok 23.2. o 18:30 hod.

Kuciak: 
Vražda novinára
Dokumentárny, 100 min., MP:12, 
vstupné: 6€. Správa o chladnokrv-
nej vražde investigatívneho novi-
nára Jána Kuciaka a jeho snúbeni-
ce Martiny Kušnírovej vo februári 
2018 otriasla (nielen) celým Slo-
venskom. Prečo museli zomrieť? 
Zložité a v mnohých ohľadoch šo-
kujúce pozadie skutočného príbe-
hu odkrýva koprodukčný dokumentár-
ny fi lm.

Piatok  17.2., 24.2. o 9:30 hod. 
Utorok 21.2., 28.2. o 9:30 hod.
V ZDRAVOM TELE...
Rozvoj koordinácie bábätiek pomo-
cou 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 certifi-
kovaná Danka Takáčová. Vstupné: in-
dividuálny vstup - 5€, permanentka na 
5 vstupov - 20€

Sobota 18.2. od 14-16 hod.
DETSKÝ KARNEVAL
Základná škola J.Kollára - školská je-
dáleň: vchod z ľavej strany. 
Vystúpi: Sranda Banda. Vstupné: 2€, 
každé dieťa dostane malú odmenu. 
Kapacita obmedzená: 
lístky si môžete zakúpiť na stránke 
http://www.kultura.banskastiavnica.sk/

Štvrtok 23.2. o 16:30 hod.
RODIČOVSKÁ POSILŇOVŇA 
s Táňou Polákovou
Malý Rodičovský Koučing, alias MRK☺
Ako môže vnímavé rodičovstvo zmeniť 
svet? Pozývame Vás, rodičov, do otvo-
renej debaty o našich každodenných 
rodičovských zápasoch. Budeme si 
rozprávať príbeh o rodičovi, ktorý chce 
nielen prežiť a vydržať, ale sníva o po-
hode a porozumení so svojimi deťmi. 
Pozrieme sa na každodenné závažia 
a čo nám ich pomáha niesť. Nájdeme 
jednoduché odpovede na Vaše zložité 
otázky . Ukážeme si a precvičíme novú 
zručnosť. Proste porada v tíme rodi-
čov! Vstupné: bezplatné 

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.

V kocke- Hlavolamy v nás

Ernő Rubik bol ešte dieťaťom, keď ho 

prvýkrát posadli hlavolamy všetkého 

druhu. „Hlavolamy,“ píše, „v nás odkrý-

vajú dôležité vlastnosti: sústredenie, zve-

davosť, zmysel pre hru, dychtivosť obja-

viť riešenie.“ Pre Rubika hlavolamy nie 

sú len hrou; sú prostriedkom na roz-

voj tvorivosti. Povzbudzuje nás, aby 

sme prijali svoju vnútornú zvedavosť 

a  hľadali hlavolamy, ktoré nás ob-

klopujú v  každodennom živote. „Ak 

ste odhodlaní, vyriešite ich,“ píše. Koc-

ka, Rubikov vlastný hlavolam, ktorý 

už vyše štyridsať rokov riešia milió-

ny ľudí na celom svete, sa stal jednou 

z najpredávanejších hračiek všetkých 

čias a považuje sa za globálny symbol 

inteligencie a vynaliezavosti.

Rubik sa vo svojej knihe venuje nielen 

ceste, ktorá viedla k vymysleniu rov-

nomennej kocky, ale aj mnohým iným 

témam. Vysvetľuje, prečo je podľa 

neho dôležité zostať amatérom, za čo 

vždy sám seba považoval. Rozoberá 

problémy, ktoré pri vynaliezaní čoho-

koľvek nevyhnutne nastanú. Odhaľu-

je, aké to bolo, keď zažíval úžasný sve-

tový úspech veci, ktorú vytvoril čisto 

pre svoju vlastnú zábavu. A  ponúka 

svoj pohľad na to, čo to znamená byť 

skutočným tvorcom (nápoveda: môže 

ním byť ktokoľvek). Táto kniha, plná 

múdrosti ale aj pokory, poskytuje jedi-

nečný pohľad na tvorivosť od človeka, 

ktorý má vynaliezanie v génoch.

MsK

Mestská knižnica ponúka

Na celom svete existujú 

organizácie ktoré sa venujú 

charitatívnej činnosti. 

Vznikajú a  zanikajú. Ich obsah je 

široký a  zväčšuje sa narastajúci-

mi spoločenskými rozdielmi. Tie-

to zmeny najviac zasahujú rodiny 

s  deťmi, osamelé matky s  deťmi, 

ľudí ktorí nemajú rodinu, ktorá by 

sa o nich zaujímala.

Aj my sme dlhodobo vnímali potrebu 

poskytnúť podporu práve týmto ľu-

ďom. V roku 2019 na jeseň sa v kul-

túrnom centre uskutočnila prvá bur-

za vecí, ktorá mala veľký úspech. Na 

základe tohto úspechu sme si ju zo-

pakovali ešte dvakrát. Prišla Coro-

na a my sme uvažovali o stabilnom 

mieste,kde by sme ponúkali veci, síce 

z druhej ruky, ale životaschopné, pre 

sociálne slabších ľudí, ale aj pre tých, 

ktorí majú radi túto planétu a  ne-

pohrdnú be of the old School.

Podarilo sa vytvoriť priestor, v  kto-

rom sa už v tomto období stretávajú 

všetky vekové kategórie. Po začiatku 

vojny na Ukrajine k nám začali pri-

chádzať aj utečenci. Maminy s deťmi, 

bez chlapov. Stále viac si uvedomu-

jeme význam našej aktivity. Potrebu 

ľudí patriť do komunity, ktorá dáva 

nádej na stretnutie, výmenu názorov 

a skúseností. Na pochopenie a malé 

potešenie. Ľudské osudy sa v tomto 

priestore pretkávajú s drobnými ra-

dosťami.

Čo vlastne poskytuje miesto Vý-

menník?

Nájdete tu oblečenie pre všetky ve-

kové kategórie a  veľkosti. Topán-

ky. Tašky, dámske aj školské, ruksa-

ky. Obrusy, posteľné prádlo, záclony, 

paplóny, vankúše, uteráky. Knihy. 

Kočíky. Drobnosti na ozdobu. Drob-

né potreby do kuchyne. Detské po-

stieľky.

Momentálne disponujeme množ-

stvom vecí na malé slečny a  bábät-

ká. Tie nie je nutné nosiť. Radšej 

ich posuňte cez sociálne médiá ďa-

lej. Všetky ostatné komodity po do-

hovore s  odd. KŠaMK na tel. čísle: 

045/6949651 alebo maile: kultura@

banskastiavnica.sk doniesť môžete.

Ďakujeme vám!

Zuzka Patkošová,

odd KŠaMK

Čo všetko je Výmenník
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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

Koncom roka 2022 uzrela 

svetlo sveta nová publikácia 

autoriek Lýdie Budayovej 

a Ivety Chovanovej pod 

názvom „Pamäť miesta/

mesta.“ 

Táto knižná publikácia vyšla v  ná-

klade 500 ks v tlačiarni „Róbert Ju-

rových – Nikara Krupina“ a  vydala 

ju Rímskokatolícka cirkev, farnosť 

Banská Štiavnica. Príprava a vyda-

nie knihy bolo fi nancované Minis-

terstvom kultúry Slovenskej repub-

liky z  programu Obnovme si svoj 

dom. Na jej zrod sme sa opýtali au-

toriek:

Čo Vás viedlo k  zostaveniu tej-

to publikácie zameranej na naj-

novšie poznatky o Kostole Nane-

bovzatia Panny Márie v Banskej 

Štiavnice?

Motiváciou bol súbeh viacerých fak-

torov. Tak vzácne starobylé pamiat-

ky, akou je aj banskoštiavnický far-

ský kostol, vyžadujú pravidelnú 

údržbu a  odborné opravy. Aj kos-

tol čoskoro čaká rozsiahlejšia obno-

va interiéru a  exteriéru. Odborný 

tím aktérov pripravovanej obnovy 

(moderovaný vlastníkom a pamiat-

karmi), v prípravnej fáze realizoval 

sériu špecializovaných výskumov, 

pripravuje sa projektová dokumen-

tácia. Výsledky aktuálnych pamiat-

kových výskumov (architektonic-

ko-historický a  reštaurátorský) 

priniesli mimoriadne zaujíma-

vé a z mnohých ohľadov nečakané 

nálezy, vďaka ktorým sa predstava 

o  podobách a  vývoji kostola stala 

opäť zreteľnejšou.

Našou snahou bolo zosumarizovať 

sériu starších a  aktuálnych výsku-

mov kostola (aj areálu zaniknuté-

ho kláštora) a  pokúsiť sa zostaviť 

akúsi mapu, chronológiu malých 

aj veľkých dejín kostola. Ambíciou 

bolo, aby sme premeny pôvodne ro-

mánskej 3-loďovej baziliky uvied-

li v  kontexte dejín lokality, mesta, 

regiónu a  stredoeurópskeho kul-

túrneho priestoru. Z  tohto pohľa-

du by kniha mala verejnosti pred-

staviť fenomény a hodnoty kostola 

pred jeho pripravovanou komplex-

nou obnovou.

Kto na publikácii spolupracoval, 

odkiaľ ste čerpali nové poznatky 

a fotodokumentáciu?

Na príprave a spracovaní knihy sme 

pracovali dva roky. Teší nás, že oko-

lo projektu vzniku knihy sa vyfor-

moval skvelý odborný a  tvorivý 

tím konzultantov a spolupracovní-

kov, vďaka ktorým bola tvorba kni-

hy pre náš autorský tandem oboha-

cujúca. Spektrum odborníkov bolo 

medziodborové (archeológovia, ar-

chitekti, historici, kunsthistori-

ci, reštaurátori, teológovia). Veľmi 

sme ocenili ochotu viacerých inšti-

túcií, ktoré sme oslovili, najmä v sú-

vislosti s  možnosťou publikovania 

ikonografi ckého materiálu (Pamiat-

kový úrad, Slovenské banské múze-

um, Slovenský banský archív, Ma-

ďarský národný archív). Niektoré 

historické fotografi e sme získali od 

súkromných zberateľov. Cyklus fo-

tografi í aktuálneho stavu kostola 

vytvorila Andrea Nižňanská. Keďže 

cieľovou skupinou čitateľov knihy 

je široká verejnosť, kniha uplatňu-

je popularizačný jazyk a  obsahuje 

množstvo obrazového materiálu. 

Domnievame sa, že vďaka takto 

rámcovanému konceptu môže pub-

likácia osloviť širšie spektrum či-

tateľov: domácich i  návštevníkov 

mesta (kniha má slovensko-an-

glickú jazykovú mutáciu). Napo-

kon, farský kostol je jednou z  naj-

významnejších pamiatok mesta. 

Dlhých, takmer osem storočí bol, 

a dodnes je náboženským centrom 

Banskoštiavničanov. V  murivách 

kostola aj ruinách kláštora sú za-

pečatené fragmenty hmatateľných 

kultúrnych dejín najstaršieho ban-

ského mesta na Slovensku.

Kde sa dá publikácia zakúpiť, pri-

pravuje sa aj jej druhé vydanie?

Kniha je zatiaľ dostupná v tunajších 

obchodíkoch s knihami a v Turistic-

kom informačnom centre, čoskoro 

bude v distribúcii kníhkupectva Ar-

tfórum. Druhé vydanie? To je v tej-

to chvíli predčasné... Priznávame, 

že počas prípravy knihy, štúdia, re-

šerší odborného materiálu sme na-

zhromaždili množstvo zaujímavých 

tém. Všetkým sme z  „kapacitných“ 

dôvodov nemohli dať primeraný 

priestor (napr. v kostole je zachova-

ná cenná kolekcia zvonov). Nateraz 

by sme však boli radi, aby sa publi-

kácia dostala do povedomia, a aby 

si našla svojich čitateľov. Ďakujeme 

za možnosť priblížiť a prezentovať 

koncept knihy.

ŠN

Fašiangy, fašiangy, fašiangové 

časy, ľudia sa radujú a jedia 

klobásy...

Radosť, energiu, dobrú náladu pri-

niesli do nášho zariadenia sociálnych 

služieb študenti zo Školského inter-

nátu na Kolpašskej ulici, vedení pani 

vychovávateľkami Alžbetou Ivanovou 

a  Renátou Lovasovou. Predstavili sa 

svojím hudobným ľudovým pásmom 

i  pestrými fašiangovými maskami. 

Naše srdcia i hlasivky rozospieval štu-

dent Strednej lesníckej školy, Samko 

Kuka, skvelý hráč na heligónke a spe-

vák. Všetkým, ktorí prispeli k  tejto 

krásnej akcii, zo srdca ďakujeme. Teší-

me sa na ďalšie stretnutia!

Andrea Kočalková

Veselé fašiangovanie v DSS
sociálnom stredisku SČK

Klienti DSS so študentmi ŠI  foto archív autora

Nová publikácia

Titulné foto knihy  foto archív ŠN

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

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

0948 460 7000948 460 700
Pracovná doba:Pracovná doba:

pondelok – piatok 6:30 – 17:00pondelok – piatok 6:30 – 17:00

INZERCIA
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Materská škola 1. mája 

v Banskej Štiavnici zorgani-

zovala už II. ročník korčuliar-

skeho kurzu pre 5-6 ročné 

deti. 

Korčuliarsky kurz prebiehal na ľa-

dovej ploche v Štefultove. Deti kor-

čuľovali od 6.2.-10.2.2023 v čase od 

9.00-11.00 hod. Kurzu sa zúčastni-

lo 12 detí z predškolských tried a aj 

zo Štefultova. Hneď prvý deň nám 

bolo počasie naklonené, slnečné 

lúče na nás svietili, ale bolo poriad-

ne chladno. Deti prvý deň skúšali 

svoje korčuliarske schopnosti, išlo 

im to veľmi dobre pomocou-brá-

nok. Druhý deň kurzu bol trochu 

viac mrazivý, ale ani to deti neod-

radilo od pohybu na ľade. Deti sa 

hrali súťaživé hry na stanovištiach 

a získavali zručnosť aj s hokejkami. 

Ďalšie dni si deti precvičovali rov-

nováhu na korčuliach a hravou for-

mou nacvičovali vstávanie z  ľadu 

po páde a  zdokonaľovali svoju 

jazdu vpred. Padli aj prvé góly do 

hokejovej brány. Každý deň sme si 

pre deti pripravovali aktivity tak, 

aby to deti čo najviac motivovalo 

a na ľade bavilo. V piatok každé die-

ťa na záver kurzu predviedlo ply-

nulú jazdu vpred, za ktorú získalo 

krásnu medailu, diplom a v mater-

skej škole deti čakalo chutné pizza 

prekvapenie. Ďakujeme všetkým, 

ktorí nám pomohli zorganizovať II. 

ročník tohto úžasného kurzu. Ďa-

kujeme rodičom za dôveru, šikov-

ným deťom za ich odvahu a veľkú 

snahu. Veľká vďaka patrí Pavlo-

vi Burianovi a  Jozefovi Sekeyovi 

za prípravu a  poskytnutie ľadovej 

plochy, ďakujeme tiež pánovi zá-

stupcovi primátorky Mgr. Petrovi 

Ernekovi za sponzorský obed a vý-

bornú pizzu, p. Jánovi Verešíkovi, 

p. Petrovi Andackému, p. Andrei 

Kandovej za pomoc na ľade s deť-

mi a s prípravou pomôcok, pani ria-

diteľke Mgr. Alexandre Bókovej za 

výbornú organizáciu kurzu, ďaku-

jeme pani učiteľkám Bc. Adriane 

Verešíkovej, Mgr. Marianne Andac-

kej, Mgr. Petronele Šavoltovej za 

vedenie kurzu na korčuliach.

Petronela Šavoltová

Deti z materskej školy 
opäť na korčuliach

Množstvo gólových 

momentov videli desiatky 

divákov počas hokejového 

zápasu medzi HK Svätý Anton 

a HK Sitňan Štefultov. 

Uskutočnil sa v  piatok 10. febru-

ára 2023 o  19.00 hod. na klzisku 

v Štefultove. Mrazivé počasie fanú-

šikov neodradilo. Celý obvod klzis-

ka zaplnili priaznivci, ktorí počas 

zápasu neúnavne povzbudzovali 

svoj tím. Hráči mali možnosť bodo-

vať v  troch dvadsaťpäťminútových 

tretinách. V  zápase sa nevylučo-

valo. Faulovaní hráči dostali mož-

nosť trestného strieľania. Rozhod-

covia celkovo odpískali štyri trestné 

strieľania. Tri možnosti pre hráčov 

HK Sitňan Štefultov a jednu pre HK 

Svätý Anton. V zápase padlo celko-

vo 15 gólov. Osem gólov strelili hrá-

či Svätého Antona, sedem gólov sa 

podarilo streliť domácemu tímu. 

O celkovom tesnom výsledku 8:7 sa 

rozhodlo v  posledných minútach. 

Zápas bol skutočne napínavý a veľ-

mi vyrovnaný. Poďakovanie za or-

ganizáciu hokejového zápasu a ob-

čerstvenie pre hráčov patrí Pavlovi 

Burianovi a jeho kolektívu, Petrovi 

Ernekovi a Vladimírovi Gazdovi. 

Štefultov v  zápase reprezentovali: 

Samuel Povinský, Silvester Burian, 

Michal Maruniak, Jakub Daubner, 

Marián Bálik, Martin Pajerský, Ivan 

Pastier, Miroslav Gregáň, Ľubomír 

Štefanka, Miroslav Čečetka, Ľubo-

mír Povinský.

Obec Svätý Anton v zápase repre-

zentovali: Boris Bartolovic, On-

drej Binder, Michal Boroška, Dá-

vid Budinský, Vladimír Gazda 

(Svišť), Peter Hanuska, Ján Hikl, 

Branislav Kanda, Michal Kmi-

niak, Michal Kosorín, Andrej 

Macko. Strelci gólov:

HK Sitňan Štefultov: Povinský Ľ. 3, 

Štefanka 2, Gregáň 1, Daubner 1

HK Svätý Anton: Kminiak 4, Kanda 

3, Boroška 1

Martina Kminiaková

Deti z MŠ 1. mája na ľadovom ihrisku  foto archív autora 

Hokejový zápas skončil víťazstvom 
pre Svätý Anton

Hokejové družstvá na Štefultove po zápase  foto archív autora

Atléti BS 
úspešne v Tatrách

Zimná bežecká séria vo Vysokých 

Tatrách sa na prelome rokov 2022 

– 2023 po prestávke opäť rozbehla 

ďalším ročníkom. Celkovo boli na 

programe 4 bodované podujatia, 

z  toho tri najlepšie hodnotenia sa 

pretekárom zrátali do celkového 

umiestnenia. Svojho pretekára, Ma-

reka Vidličku so štartovým číslom 

100, mal na trati aj náš Športový 

klub Atléti Banská Štiavnica. Prvého 

preteku, tzv. steeplechase sa Marek 

Vidlička 12.11.2022 v  Tatranskej 

Lomnici síce nezúčastnil, ďalšie tri 

preteky, ktoré sa konali 3.12.2022 

v Novej Polianke, 14.1.2023 v Sta-

rom Smokovci a  11.2.2023 z  Tat-

ranskej Polianky na Sliezsky dom, 

však v kategórii muži nad 40 rokov 

vyhral, čím získal celkovo 710 bodov 

a tým sa stal s náskokom 70 bodov 

víťazom kategórie „M40“ celej Zim-

nej bežeckej série vo Vysokých Tat-

rách. V  celkovom hodnotení bez 

obmedzenia veku obsadil takisto 

slušné 5. miesto. Gratulujeme!

Róbert Petro, ŠK Atléti BS
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  Kalvársky fond ponúka do pre-

nájmu zariadené priestory reštau-

rácie v Infocentre na ulici Pod 

Kalváriou 1. ročný nájom – prí-

spevok na Kalváriu – 4 000€. Viac 

info: kalvaria@kalvaria.org, tel.č.: 

0905 360 307

  Predám veľkú garáž 27m2 pod 

Kalváriou. Cena 26 999€, tel.č.: 

0944 818 194

  Výmena a predaj s dovozom pro-

pán-butánových fl iaš, 2kg, 10kg, 

tel.č.: 0940 870 762

  Realizujem stavebné tesár-

ske a  klampiarske práce, tel.č.: 

0903 549 052

reality

služby

práca


