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Almázia nekončí
V sobotu 18. januára 2020
sa v priestoroch kultúrneho
centra uskutočnilo podujatie
Rodinné striebro II. alebo
Almázia nekončí, ktorým sa
uzavrel rok, v ktorom bola
Banská Štiavnica prvým
slovenským mestom kultúry.
Trojhodinový program pre mesto
Banská Štiavnica pripravila autorská dvojica Ansámblu nepravidelného divadla Jana Mikitková a Ján
Fakla, pričom jeho jadrom bola živá
či video ukážka toho, čo sa počas
uplynulého roku podarilo, ale možno niekedy aj nepodarilo v rámci
uvedeného projektu.

Otvorenie „zatvorenia“ Mesta kultúry 2019

foto Lubo Lužina

3.str.

Nový automobil mestskej polície
Mestská polícia má od
nového roka nové služobné
vozidlo. Zaujímalo nás,
čo táto zmena vozového
parku prinesie pre prácu
mestskej polície, preto sme
sa opýtali náčelníka Mestskej
polície v Banskej Štiavnici,
PhDr. Petra Šemodu:
„Už v roku 2019 sme sa začali zaoberať požiadavkou na zakúpenie nového
vozidla. MsPo mala doteraz 3 motorové vozidlá (KIA Sportage, rok výroby

2007, najazdených cca 319 000 km,
Škoda Fabia, rok výroby 2008, najazdených cca 313 000 km a Škoda
Yeti, rok výroby 2014, najazdených
cca 170 000 km). Prvé dve vozidlá
majú najazdených vyše 300 000 km
a z hľadiska vysokých nákladov je návrh vyradiť ich z evidencie, odpredať
za zostatkovú cenu. Riešili sme túto
situáciu, nakoľko nám 2 autá vypadnú a ostane nám len jedno vozidlo,
s ktorým nie sme schopní zabezpečiť všetky akcie, asistencie pri kultúrnych podujatiach a výkon služby, kto-

ré si vyžaduje naša práca. Mesto nám
vyhovelo a našli sa peniaze z rozpočtu, a preto aj touto cestou sa chcem
poďakovať p. primátorke a poslancom MsZ, že nám vyčlenili peniaze na
kúpu tohto vozidla. Vozidlo už máme,
je to KIA Sportage, rok výroby 2020.
Auto bolo riadne vysúťažené, verejne
obstarané.“
Na základe čoho ste sa rozhodli
práve pre túto značku?
„Keď sme sa zaoberali myšlienkou, že
aké vozidlo zakúpiť pre MsPo, tak sme
4.str.
zvažovali Dáciu Duster,

o výberovom konaní
Mesto Banská Štiavnica vyhlásilo
výberové konanie na jedno pracovné miesto odborného garanta komunitného centra, jedno miesto
odborného pracovníka komunitného centra a jedno pracovné
miesto pracovníka Komunitného
centra na Šobove.
Pre pracovné pozície odborný garant komunitného centra je stanovená hrubá mzda 1268,34€, odborný pracovník komunitného centra
1102,91€ a pracovník komunitného
centra 851,69€.
Oznam o výberovom konaní je zverejnený na úradnej tabuli mesta (Stavebný úrad), na internetovej stránke mesta www.banskastiavnica.sk,
na vstupe do komunitného centra
(Šobov 1407/7, Banská Štiavnica)
a na informačnej tabuli Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Banská
Štiavnica. Bližšie informácie na tel.
č.: 045/6949654.
MsÚ

Informačné
centrum
Banská Štiavnica.
Otváracie hodiny: každý deň
január: 8:00 hod. - 16:00 hod.
Nám. sv. Trojice č.6
969 01 Banská Štiavnica
e-mail: ic@banskastiavnica.sk
tel.: +421 45 694 96 53
MsÚ

INZERCIA

16.2.2020
17:00
Kultúrne centrum
Banská Štiavnica
http://www.kultura.banskastiavnica.sk/

Piatok 24.1. o 18:30 hod.
Nedeľa 26.1. o 18:30 hod.

Králiček Jojo

Vojnový, komédia, dráma, 108 min.,
MP:15, vstupné: 5€.
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DIÁR

z programu

primátorky

20.1.
 Práca v meste, individuálne pracovné stretnutia s občanmi k ich
potrebám a požiadavkám.
 Pracovné stretnutie s poslancami MsZ k VZN o parkovaní.
 Zvolanie I. zasadnutia volebných okrskových komisií.
21.1.
 Práca v meste, individuálne pracovné stretnutia s občanmi k ich
potrebám a požiadavkám.
 Uskutočnilo sa pracovné rokovanie s konateľom Mestských lesov Banská Štiavnica, spol. s r.o.
 Uskutočnilo sa pracovné rokovanie k príprave stavebných akcií mesta.
22.1.
 Práca v meste, individuálne pracovné stretnutia s občanmi k ich
potrebám a požiadavkám.
 Zasadnutie Riadiacej skupiny lokality svetového dedičstva
UNESCO.
 Pracovné stretnutie k riešeniu
problematiky v súvislosti s rušením nočného pokoja, so znečisťovaním verejných priestranstiev
návštevníkmi prevádzkarní, ktoré poskytujú reštauračné a pohostinské služby s hudobnou
produkciou a k určeniu predaja
v obchode a času prevádzky na
území mesta Banská Štiavnica.
23.1.
 Práca v meste, individuálne pracovné stretnutia s občanmi k ich
potrebám a požiadavkám.
 Zasadnutie výboru pre otázky
zamestnanosti ÚPSVR Banská
Štiavnica.
 Pracovné rokovanie k sociálnemu podniku so zástupcami
MPSVR SR.
24.1.
 Práca v meste, individuálne pracovné stretnutia s občanmi k ich
potrebám a požiadavkám.
Viera Lauková

číslo 3 • 23. január 2020
sn@banskastiavnica.sk

Bude Banská Štiavnica
„Európske hlavné mesto kultúry“ v roku 2026?
V dnešnej rubrike budem sa výlučne
venovať len jednej – jedinej mediálnej
informácii vzhľadom nato, aby práve táto informácia nezanikla medzi
inými, pretože reakcia na ňu z nášho
mesta môže mať pre Banskú Štiavnicu mimoriadne veľký význam nielen
zo slovenského, ale aj európskeho hľadiska.
Minulý týždeň vo viacerých médiách odznela výzva Ministerstva kultúry SR, aby slovenské mestá sa už
v priebehu tohto roku prihlásili o ten
najprestížnejší európsky titul v roku
2026 „Európske hlavné mesto kultúry“.
Naposledy a súčasne prvý a zatiaľ posledný raz malo túto možnosť Slovensko v roku 2013, keď tento titul zís-

kali Košice. Banská Štiavnica má pre
získanie tohto titulu v roku 2026 tie
najoptimálnejšie predpoklady, ako
žiadne iné mesto na Slovensku, pretože akýmsi prológom k tomuto bol vlaňajší rok, kedy Banská Štiavnica prvý
raz zo všetkých slovenských miest získala celoslovenský primát ako „Mesto
kultúry 2019“. Pevne verím, že všetci
kompetentní v našom meste sa uchopia tejto príležitosti a naše mesto sa
prihlási do tejto celoeurópskej súťaže,
ktorá v prípade úspechu môže nielen
výrazne zviditeľniť naše mesto v Európe, ale môže to mať pre rok 2026
aj značný ﬁnančný prínos pre Banskú
Štiavnicu.
Ján Novák

Štiavničania, Štiavnica,
médiá a súvzťažnosti

Nedopatrením som nedal v predchádzajúcom čísle ŠN mimoriadne zaujímavú informáciu o našom spoluobčanovi Miroslavovi Kyjovskom.
Dňa 27.12.2019 v Novom čase bol
článok o unikátnych Slovákoch, ktorí sa preslávili v roku 2019, a nebol to
nikto iný, ako práve M. Kyjovský, ktorý v roku 2019 stvárňoval sv. Mikuláša v celej svojej paráde už 52-krát, bez
akéhokoľvek prerušenia, čo dodnes
nemalo obdobu na Slovensku! Takže
Mirko náš, prajeme Ti, aby si ešte dlho-predlho sa zžíval s úlohou sv. Mikuláša a prinášal, tak ako to len Ty
vieš, plným priehrštím darčeky, radosť, potešenie a dobrú pohodu našim mladým ratolestiam. 11.1.2020
v Rádiu Devín po 7:00 bola podrobná
informácia o podujatiach, ktoré ešte

„dožívajú“ v Banskej Štiavnici, v rámci aktivít „Mesta kultúry 2019“, a ktoré ešte budú aktuálne aj v tomto roku.
Totálne som bol však pohoršený, a to
nielen ja, že v ten istý deň v Rádiu
Slovensko od 22:20 do 24:00 v siahodlhej relácii „Zrkadlenie“ – kultúrnom magazíne o najvýznamnejších
kultúrnych aktivitách a kultúrnych
osobnostiach Slovenska v r. 2019
na Slovensku, nebolo ani len slovo
o Banskej Štiavnici – prvom „Meste kultúry 2019“ na Slovensku a ani
o žiadnej osobnosti z Banskej Štiavnice. 12.1. v RTVS na Jednotke, v relácii „O 5 minút 12“, bol štiavnický rodák Jaroslav Paška, poslanec NR SR
za SNS a Exštiavničan Jaroslav Naď
za OĽANO.
Ján Novák

Zverejnenie zámeru
nakladania s majetkom mesta
Mesto Banská Štiavnica v zmysle príslušných ustanovení zákona SNR č.
138/1991 Zb., o majetku obcí v znení
neskorších predpisov zverejňuje:
podľa §9a, ods. 8, písm. e) zákona
SNR č. 138/1991 Zb., o majetku obcí
v znení neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa
Zámer mesta Banská Štiavnica č.
2/2020 na zámenu pozemkov v k. ú.
Banská Štiavnica
– časť pozemku o výmere cca 369m2,

ktorá bude po zameraní odčlenená geometrickým plánom z pozemku parc.
č. E KN 6869/9, o výmere 5795m2, trvalý trávny porast
– pozemok par. č. C KN 5304/7, o výmere 81m2, zastavaná plocha a nádvorie
Úplné znenie zverejneného zámeru je k dispozícii na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta
www.banskastiavnica.sk
Bližšie info: Mestský úrad, odd. právne
a správy majetku, tel. 045/6949642.
MsÚ

Zverejnenie
zámerov
nakladania s majetkom mesta
Mesto Banská Štiavnica v zmysle
príslušných ustanovení zákona SNR
č. 138/1991 Zb., o majetku obcí
v znení neskorších predpisov zverejňuje: a) podľa § 9a, ods. 1, písm. c)
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Ponukové konanie na prenájom pozemkov:
– C KN parc. č. 4575/6 o výmere
270m2 záhrada s ročným nájomným najmenej 81,00 €
– C KN parc. č. 4575/7 o výmere
254m2 záhrada s ročným nájomným najmenej 76,20 €
– C KN parc. č. 4575/8 o výmere
243m2 záhrada s ročným nájomným najmenej 70,20 €
– C KN parc. č. 4575/9 o výmere
165m2 záhrada s ročným nájomným najmenej 49,00 €
– C KN parc. č. 4575/17 o výmere 237m2 záhrada s ročným nájomným najmenej 71,10 €
– C KN parc. č. 4575/18 o výmere 223m2 záhrada s ročným nájomným najmenej 66,90 €
– C KN parc. č. 4575/19 o výmere 178m2 záhrada s ročným nájomným najmenej 53,40 €
Nehnuteľnosti sú vedené OÚ v BŠ,
katastrálny odbor, na LV č. 1 (pod
B:1), pre okres BŠ, obec BŠ, k. ú. BŠ
pre vlastníka mesto BŠ v celosti. Účelom prenájmu je využívanie pozemku ako voľnočasovej záhradky. Do
ponukového konania je potrebné
podať návrh na prenájom záhradky,
podľa podmienok ponukového konania, ktoré je zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke
mesta www.banskastiavnica.sk, alebo si tieto záujemca môže vyžiadať
na MsÚ, odd. právnom, osobne alebo na č. tel. 045/6949637! a) podľa
§9a, ods. 8, písm. e) zákona SNR č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad
hodný osobitného zreteľa. Zámer
mesta Banská Štiavnica č. 1/2020
na prevod časti pozemku v k. ú. Banská Hodruša, 1. časť pozemku parc.
číslo C KN 302/1, o celkovej výmere 2 093 m2, záhrada, z ktorej sa geometrickým plánom odčlení prístupová komunikácia k pozemku parc.
č. E KN 4174/2. Úplné znenie zverejnených zámerov je zverejnené na
úradnej tabuli a internetovej stránke
mesta www.banskastiavnica.sk.
Bližšie info: Mestský úrad, odd.
právne a správy majetku, tel.
MsÚ
045/6949637.
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Almázia nekončí
1.str.
Súčasťou akcie, ktorej sa okrem primátorky mesta Nadeždy Babiakovej, riaditeľa
Fondu na podporu umenia Jozefa Kovalčíka, riaditeľa Audiovizuálneho fondu Martina Šmatláka,
hostí z mesta Nové Zámky, zúčastnilo viac ako 200 miestnych,
bolo aj odovzdávanie pamätných
mincí pre tých, ktorí sa najviac zaslúžili o rozvoj projektu a boli ak-

tívni pri rozvíjaní štiavnického rodinného striebra. Zážitok pre nich
to bol o to väčší, že im ich odovzdávala patrónka projektu Emília Vášáryová, ktorá si v nabitom
programe našla čas na osobnú
účasť a sama sa netajila dojatím
a radosťou z toho, čo sa v uplynulom roku v našom meste podarilo
zrealizovať.
Podujatie, ktoré moderovala Lu-

jza Garajová – Schrameková, pokračovalo pod Novým zámkom.
Tu sa odohral symbolický proces
odovzdania titulu Mesta kultúry mestu Nové Zámky. Štiavnický
Nový zámok sa na chvíľu premenil
na raketu, do ktorej spolu s riaditeľom Fondu na podporu umenia
vstúpila koordinátorka projektu
Vzdušné Zámky Denisa Felixová
a symbolicky sa vydali na cestu do

mesta, ktoré bude ako druhé užívať tento titul.
Dôstojný záver projektu ocenili
všetci pozvaní hostia a aj miestni,
ktorí sa ho zúčastnili. Nám ostáva
dúfať, že posolstvo projektu – spájanie síl pre rozvoj štiavnickej kultúry a nás, jej obyvateľov, uzatvorením mesta kultúry neskončilo,
ale práve naopak, začalo.
Rastislav Marko

Aké bolo mesto kultúry? A čo po ňom zostalo?
Písal sa november 2017
a začala sa písať história
projektu Banská Štiavnica
2019: Renovácia identity,
s ktorým neskôr mesto
Banská Štiavnica a jeho
partneri získali titul prvého
slovenského Mesta kultúry.
Až do úspešného štartu projektu čakali celý tím mesiace neľahkej práce
a príprav, neraz vo veľkom vypätí fyzických i duševných síl.
Prvé podujatie v rámci projektu sa uskutočnilo 19.1. 2019, posledné naplnilo presne jeden rok
– 18.1. 2020. Rok akcií a zážitkov
mnohí využili, iní sa k nemu postavili pasívne. Sme ale radi, že tí, čo
opustili pohodlie svojej obývačky
spravidla neľutovali.
Mnohým sa možno objaví otázka –
a čo bude nasledovať? Nebol projekt
len jednoročným „výstrelom“, minutím prostriedkov, po ktorom sa všetko vráti do starých koľají? My sme
presvedčení, že nie, a tu je pár príkladov, čo projekt v meste zanecháva.
Divadlo v projekte okrem iného zastupovalo autorské predstavenie
tzv. hybridného divadla Ex – trémisti. To sa ujalo počas predstavení na
miestnych školách a bezpochyby má
potenciál na ďalšie reprízy aj mimo
Banskej Štiavnice. V jeho histórii ostane navždy zapísané ako dielo, ktoré vzniklo počas roku kultúry, aj s tvorivým vkladom miestnych
študentov. Rovnako sa tešíme z mimoriadneho diváckeho i odborného
úspechu predstavenia Kosmopol,
ktoré pripravila trojica Jakubová Dromovich - Hajdučíková a má naplánované reprízy aj v roku 2020.
Vizuálne umenie v uplynulom roku
prinieslo mnoho zaujímavých aktivít. Počas roku 2020 sa budeme naďalej stretávať s výstavou 346, kto-

Projektový tím Mesta kultúry 2019
rá predstavuje portréty miestnych
v podaní profesionálnych fotografov, pokračovať v práci s miestnou
komunitou chce aj Jakub Straka,
dielo Juraja Gábora Transfer má
potenciál stať sa novou atraktivitou lokality Červená studňa, verejnosť zaujala aj Slavomíra Ondrušová a jej ateliér kresby, ktorý sa do
mesta iste ešte vráti. Dôležité je, že
nová, možno náročnejšia, ale inšpiratívna (nielen z lokálneho hľadiska) forma intenzívnej práce s verejnosťou v oblasti vizuálneho umenia
priniesla svoje výsledky a OZ Štokovec, priestor pre kultúru v nej bude
pokračovať aj v budúcnosti.
Literatúra v garancii Antikvariátiku priniesla dve úrovne. Poznatky
učiteľom o tom, ako skvalitniť čitateľskú gramotnosť detí, ktoré určite
presahujú obdobie jedného roka, ale
aj malú ukážku tvorby Laca Keratu,
Ľuby Lesnej, Juraja Červenáka a Václava Šimka. V prípade Ľuby Lesnej je
veľkou nádejou, že dielo, ktoré započala počas projektu rozšíri na celú
knihu, venovanú Banskej Štiavnici.
Hudobné projekty OZ Spectaculum
priniesli najmä vzdelávanie pre ta-

foto Lukáš Rohárik

lentované deti. Saša Pastorková ale
spolupracovala ako dramaturg aj na
mestskom festivale Svetová Štiavnica a po dohode sa rozhodla v ňom pokračovať vo vlastnej réžii. Veríme, že
sa jej na tento účel podarí zabezpečiť
prostriedky a mimoriadne príjemné
podujatie tak bude môcť pokračovať.
Výstava Príbeh značky Pleta je ďalšou ukážkou toho, ako projekt nekončí. Jej stále umiestnenie na
Starom zámku je výsledkom spolupráce nadšencov a pamätníkov závodu a Slovenského banského múzea. Okrem nej zaujali okrem iného
aj plenéry pre neprofesionálov, ktoré pripravovala Galéria Jozefa Kollára a ktoré majú bezpochyby potenciál na pokračovanie.
Drieňová dostala počas projektu nový kultúrny Bod K. Spolupráca s Materskou školou na Drieňovej bude pokračovať aj v tomto roku.
Na obyvateľov sídliska čakajú nielen pravidelné tvorivé aktivity, ale
od jari aj rôzne podujatia v krásnej záhrade, ktorou škôlka disponuje. Rovnako sa tešíme z úspechu
Galérie na Stojiskách, ktorá bude aj
v roku 2020 hostiť ďalšie výstavy.

Trojica Air – projekt, ktorý realizovalo v roku 2019 OZ Štokovec,
priestor pre kultúru, v spolupráci
s mestom Banská Štiavnica má pred
sebou pokračovanie. Po dohode medzi mestom Banská Štiavnica a Literárnym informačným centrom bude
rezidentský byt a k nemu prislúchajúci ateliér slúžiť prekladateľom slovenskej literatúry do cudzích jazykov. Štiavnica sa tak opäť zviditeľní
nielen v slovenskom, ale aj medzinárodnom kontexte.
11 ﬁlmov, ktoré vznikli počas projektu Filmový ateliér mesta kultúry zažilo veľký ohlas. Budú navždy mikrosondou do života mesta
v roku 2019. Vybavenie ﬁlmového
ateliéru navyše vytvára podmienky
pre ďalší rozvoj ﬁlmových a iných
aktivít, ktoré si vytvorili v meste
dobré zázemie a bude slúžiť aj pre
aktivity oddelenia kultúry.
Aplikácia Rodinné striebro zahŕňa spomienky miestnych na život
v meste. Jej spracovanie umožňuje
ľahké rozširovanie, k čomu iste dôjde v rámci spolupráce mesta a Slovenské banského múzea.
Bolo by toho ešte omnoho viac, čo by
sa dalo spomenúť, ako doklad o tom,
ako „Almázia nekončí“. Na záver by
som rád poďakoval tvorivému a realizačnému tímu, ktorý stál za projektom a ktorý ho bude iste rád rozvíjať
aj naďalej: Ján Fakla, Jana Mikitková, Svätopluk Mikita, Zuzana Bodnárová, Zuzana Patkošová, Alexandra Pastorková, Iveta Chovanová,
Daniel Harvan, Tomáš Lazar, František Krähenbiel, Ivana Laučíková, Michal Pálka, Hubert Hilbert, Zuzana
Paškayová, Lucia a Andrej Gašparovci, Alica Hrnčíriková, Eva Škarbová.
A samozrejme ďakujeme za ﬁnančnú
podporu Fondu na podporu umenia
a Audiovizuálnemu fondu.
R. Marko
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Zámer predaja
majetku mesta Banská Štiavnica č. 3/2020. Predmet predaja:
– bytu v bytovom dome súp. č.
1536 na Ul. MUDr. Jána Straku č.
9 v Banskej Štiavnici, a to:
– bytu č. 2 nachádzajúceho sa vo
vchode č. 9 na 1. poschodí bytového domu súp. č. 1536 na Ul. MUDr.
Jána Straku č. 9, spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a na príslušenstve vo veľkosti 6991/340320 a spoluvlastníckeho podielu na pozemku par. č. C KN
5333/7 vo výmere 1 141 m2, zastavané plochy a nádvoria, na ktorom
je bytový dom postavený, vo veľkosti 6991/340320.
Nehnuteľnosti sú vedené na Okresnom úrade, odbore katastrálnom
v Banskej Štiavnici na LV č. 3608
pre okres Banská Štiavnica, obec
Banská Štiavnica, k. ú. Banská
Štiavnica.
Jedná sa o majetok, ktorý je pre
mesto Banská Štiavnica nadbytočný a neupotrebiteľný.
Spôsob predaja majetku ako prípad
hodný osobitného zreteľa za cenu
určenú dohodou vo výške 0,03€ do
vlastníctva:
– byt č. 2 nachádzajúci sa vo vchode č. 9 na 1. poschodí bytového domu súp. č. 1536 na Ul.
MUDr. Jána Straku č. 9, spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a na príslušenstve vo veľkosti 6991/340320 a spoluvlastníckeho podielu na pozemku par. č.
C KN 5333/7 vo výmere 1 141m2,
zastavané plochy a nádvoria, na
ktorom je bytový dom postavený, vo veľkosti 6991/340320 do
bezpodielového spoluvlastníctva
manželov Alene Kirinovičovej rod.
Juhaniakovej s manželom Ľubomírom Kirinovičom, obaja trvalo bytom MUDr. Jána Straku 1536/9,
969 01 Banská Štiavnica.
Zámer na prevod citovaného
majetku bol schválený uznesením MsZ č. 196/2019 zo dňa:
11.12.2019.
Spôsob
predaja a dôvody predaja sú zverejnené na úradnej tabuli mesta a na
www.banskastiavnica.sk.
Bližšie informácie k zámeru predaja majetku Vám v prípade záujmu poskytneme na Mestskom
úrade v Banskej Štiavnici, odd.
právnom a správy majetku, tel.:
045 – 6949642, email: lubomira.
krnacova@banskastiavnica.sk.
MsÚ

číslo 3 • 23. január 2020
sn@banskastiavnica.sk

Príhovor primátorky mesta
k ukončeniu projektu „Mesto kultúry 2019“
Vážený pán riaditeľ Fondu
pre podporu umenia, vážený
pán riaditeľ Audiovizuálneho
fondu, ctení hostia, vážení
prítomní, milí Štiavničania,
takmer po roku sa opäť stretávame, aby sme sa obzreli
za končiacim sa projektom
Mesto kultúry 2019.
Banská Štiavnica sa stala po absolvovaní celoslovenskej súťaže prvýkrát na Slovensku Mestom kultúry 2019. Mesto hýrilo celý minulý
rok takým množstvom rôznorodých kultúrnych podujatí ako nikdy predtým. Chcem aj pri tejto
príležitosti čo najúprimnejšie poďakovať všetkým, ktorí pripravili víťazný projekt Mesto kultúry 2019 – Renovácia identity ako
aj organizátorom, všetkým aktérom ako aj aktívnym účastníkom
a partnerom množstva kultúrnych
podujatí. Projekt bol výsledkom
zámeru Fondu na podporu umenia ﬁnančne podporovať slovenské mestá v rozvoji kultúry a v jej
priblížení miestnym obyvateľom.
Jeho významnou súčasťou bol intenzívny zber spomienok obyvateľov mesta na udalosti, životné príbehy ľudí. Štiavničania ochotne
otvorili svoje srdcia, zo svojich zásuviek vytiahli pre nich cenné veci,
cenné spomienky a príbehy života svojich blízkych ponúkli mes-

tu. Naši spoluobčania pocítili,
že každý z nich
je múzou Banskej Štiavnice.
Veľmi si vážim,
že sme dokázali, ako sa hovorí,
odhaliť rodinné
striebro, odhaliť
príbehy ďalších
ľudí, pretože treba si uvedomiť,
že príbeh každého z nás je príbehom Banskej
Štiavnice. Každý
jeden tvorí dejiny mesta. Určite
aj tento projekt
prispel k tomu,
čo v súčasnosti
najviac potrebujeme a to je hodnota ľudskosti, aby
mal človek k človeku bližšie.
Dnes odovzdávame pokračovanie
Mesta kultúry mestu Nové Zámky,
ktoré je Mestom kultúry 2020, ale
kultúra tu zostáva. Myslím si, že aj
vďaka tomuto projektu sa podarilo prehĺbiť hrdosť na Banskú Štiavnicu u väčšiny obyvateľov, ktorí ju
milujú, považujú sa za jej súčasť
a aktívne ich zapájať do kultúrneho diania.
Veľmi pekne ďakujem všetkým,
ktorí sa do projektu zapojili. Veľ-

mi si ich vážim a želám si, aby sa
pokračovalo nielen v kultúrnych
podujatiach, ale aj v odhaľovaní rodinného striebra. Aby sa stali známymi príbehy ďalších ľudí,
aby sa každý jeden z nás považoval
za významnú súčasť tohto mesta,
pretože príbeh každého z nás je
príbehom Banskej Štiavnice. A pri
projekte Mesto kultúry 2019 sa
potvrdilo, že kultúra dokáže spájať ľudí.
Mgr. Nadežda Babiaková,
primátorka mesta

Nový automobil mestskej polície
1.str.
no nakoniec cena nebola taká výhodná, ako ju reklamovali, a preto sme sa rozhodli pre značku
KIA Sportage, nakoľko cenový rozdiel medzi nimi bol minimálny. Hlavná požiadavka bola typ vozidla 4 x 4
s klimatizáciou, nakoľko podmienky,
v ktorých jazdíme sú v zime a v lete
rôzne, závislé od klimatických zmien,
hornatého terénu, úzke uličky a strmé prevýšenia. Cena vozidla vyšla na
20 018EUR s DPH.“
Ste spokojní s novým vozidlom?
„S novým vozidlom sme zatiaľ maximálne spokojní, je spoľahlivé a sám
som prekvapený, že KIA Motors vyrobila takéto vozidlo. Auto v súčasnosti testujeme, musí mať pre zábeh
najazdený určitý počet km a v najbližšej dobe dôjde k označeniu vo-

Kia Sportage s klimatizáciou

foto Michal Kríž

zidla. Vozidlo bude slúžiť pri našej
práci, pri riešeniach problémov našich spoluobčanov a budeme sa riadiť
heslom: Pomáhať a chrániť.“
Pri neľahkej práci príslušníkom

mestskej polície prajeme na novom služobnom automobile veľa
šťastných kilometrov bez nehody.
Za rozhovor poďakoval
Michal Kríž
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Nový študijný odbor

V tejto súvislosti sme oslovili riaditeľa školy Mgr. Karola Palášthyho, aby nám po 1. polroku štúdia
povedal viac:
„Veľmi sa teším z tohto začiatku
a hodnotím ho pozitívne. Mali sme
obavy z toho, že nestihneme o nový
študijný odbor vzbudiť záujem, nakoľko sme mali na jeho propagáciu
veľmi málo času. V 1. ročníku je 15
študentov a počas Dňa otvorených
dverí bol o nový odbor veľký záujem
nielen zo strany žiakov, ale aj rodičov,
čo ma veľmi milo prekvapilo. Medzi
študentmi sa informácie rýchlo šíria
a máme dobrú odozvu a spätnú väzbu od žiakov.“

ako sa lepšie učiť a nadobudnúť nové
skúsenosti v praxi.“
V akom pomere sú jednotlivé
všeobecnovzdelávacie predmety a predmety, ktoré sa venujú
programovaniu a informatike?
„Všeobecno-vzdelávacie predmety sú
hlavne v 1. a 2. ročníku. Samozrejme
máme maturitné predmety – slovenský jazyk a cudzí jazyk, ktorým je angličtina), matematiku a fyziku máme
posilnenú na úroveň gymnázia. Učíme ešte dejepis, občiansku výchovu, náboženstvo. Nemáme predmety chémia, biológia, geografia. Máme
však odborné predmety – aplikovanú
informatiku, počítačové siete, počítačovú grafiku, programovanie, pokročilejšie programovanie, robotiku.“
Ako ste vybavení pre toto štúdium?
„Žiaci majú vybudovanú počítačovú
učebňu a do budúcnosti sa chystáme

5
kam v BŠ

a okolí ?

„Programátor“ na SOŠ Sv. Františka Assiského
Stredná odborná škola sv.
Františka Assiského v Banskej
Štiavnici otvorila v školskom
roku 2019/2020 nový študijný
odbor Programátor.

AKTUALITY

sa študenti môžu jazykovo rozvíjať.“
Ako vidíte budúcnosť tohto nového odboru?
„Myslím si, že smerovanie, ktoré sme
si vybrali, má budúcnosť. Je to odvetvie, ktoré je najlepšie ohodnotené na
trhu práce. Zatiaľ sa snažíme dostať
viac do povedomia žiakov a rodičov.
Najmä školy mimo banskoštiavnického okresu o nás ešte nevedia. Myslíme si však, že uplatnenie, ktoré na
našej škole študenti získajú, budú
môcť v živote využiť pri výbere dobrého povolania. Veríme, že o našich
absolventov bude veľký záujem zo
strany vysokých škôl technického zamerania a tiež zamestnávateľov.“
Hlásia sa na tento odbor aj
dievčatá?
„V 1. ročníku máme už prvé dievča,
ktoré si pestujeme ako náš drahokam. Dievčatá sú vzácne, ale o to viac
si ich vážime. Navyše je to príjemné

24.1. Rozprávkový brloh: Deti Astrid Lindgren – zimný výber, Kumšt
UM – štúdio kultúry a umenia, Radničné námestie 14, BŠ, 16:30.
25.1. Diskusia: Praktický Koučing.
Archanjel caﬀebar, Radničné námestie 10/B, BŠ, 14:30.
Karnevalový Bál: 9. ročník Štiavnického Karnevalového Bálu , v réžii Dominiky Titkovej. Hotel Grand
Matej, Kammerhofská 5, BŠ, 18:30.
Rozprávkový brloh: Rozprávky
o Psíčkovi a Mačičke., Kumšt UM –
štúdio kultúry a umenia, Radničné
námestie 14, BŠ, 16:00.
26.1. Fašiangová zábava v Podhorí.
Kultúrny dom, Podhorie, 19:00.
29.1. Nalož Trubanovi – Banská
Štiavnica. Art Cafe, Akademická
327/2, B.Š,19:00.
31.1. Vedomostný kvíz: Múdra Štiavnica. Art Cafe, Akademická
327/2, B.Š,17:00.
Fašiangová ochutnávka vín. Vstupné 20,00eur/osoba. Rezervácia
miest vopred nutná. Penzión na
Kopci, Športová 8, BŠ, 17:00.
Región Banská Štiavnica

ponuka

práce

Učebňa mladých programátorov

foto Michal Kríž

Čo je iné v porovnaní s inou
SOŠ?
„V prvom rade ide o obsah. Sme zameraní hlavne na software, čo sa
týka programovania PC, takže v tomto smere sme iní. Okrem toho máme
veľmi dobrú spoluprácu s firmou Continental Automobile Systems Slovakia, s. r. o., Zvolen, kde našich 13
žiakov podpísalo zmluvu o duálnom
vzdelávaní a stali sa zamestnancami tejto firmy. Budú mať možnosť
v 3. a 4. ročníku stretávať sa s novými technológiami, ktoré sa využívajú
v praxi. Za túto prácu dostávajú už aj
symbolickú mzdu, čo je na Slovensku
ojedinelé. Bude to pre nich motivácia,

zriadiť robotické centrum. Vo vyšších
ročníkoch budú chodiť na stáž do spoločnosti Continental, kde sa stretnú
s novými technológiami.“
Ako je to s výučbou cudzích jazykov?
„U nás sa učí anglický jazyk a zaviedli sme predmet odborná angličtina.
Spoločnosť Continental je nadnárodná spoločnosť, ktorej korporátnym
jazykom je angličtina a dáva možnosť
prostredníctvom svojich firiem vzdelávať sa a cestovať, aby študenti mali
uplatnenie v praxi. Ďalšou formou
pre praktické využívanie angličtiny
sú partnerské školy, ako napr. Gymnázium sv. Margity v Budapešti, kde

spestrenie kolektívu.“
Aké máte plány v najbližšom
období?
„Momentálne sa chystáme na robotickú súťaž do Brna, kde sme sa v minulosti zúčastňovali v rámci ZŠ. Tentokrát ideme so silnou zostavou 3
tímov, v ktorých majú zastúpenie už
aj stredoškoláci.“
Prajeme škole a žiakom veľa úspechov a novému študijnému odboru veľa šikovných študentov, ktorí sa uplatnia v budúcnosti na
trhu práce.
Za rozhovor poďakoval
Michal Kríž

1. Thai masáže – p. Zúbeková, Počúvadlo 81, e – mail: atka.zubekova
@gmail.com, 1 hod. od 3€, SO,
VPM 3, nástup ihneď
2. betonár – p. Dubovan, Lesnícka
712/3, B. Štiavnica, p. Dubovan,
tel.: 0915181410, za mesiac od
550€, ÚSO, VPM 10, nástup ihneď
3. zdravotná sestra inde neuvedená – JA Home life, n.o., Pletiarska
1614/10, B .Štiavnica, p. Tereň,
tel.: 0902903290, za mesiac od
680€, VO prax aspoň 6 mesiacov,
VPM 1, nástup ihneď
4. majster SV – SimKor, s.r.o., ul.
Trate mládeže 9/A, B. Štiavnica,
p. Michaleková. tel.: 0914320794,
e – mail: pp@simkor.sk, za mesiac
od 1000€, ÚSO, VPM 1, nástup ihneď
5. účtovník/ – čka – Ecomm, s.r.o.,
Dolná 27, B. Štiavnica, p. Bandziová, tel.: 0907858309, e – mail:
j.bandziova@gmail.com, za mesiac
od 680€, VŠ 1., 2.stupňa, prax aspoň 1 rok, VPM 1, nástup ihneď
Spracovala na základe podkladov
ÚPSVaR BŠ:
Ingrid Kosmeľová
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Hasiči hasičom 2019

Výberové
konanie
Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici vypisuje výberové
konanie na funkciu vedúceho oddelenia Galérie Jozefa Kollára.
Podmienky :
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore – História výtvarného
umenia a architektúry
- minimálne 5 rokov praxe
- organizačné a riadiace schopnosti
- komunikačné schopnosti
- ovládanie cudzieho jazyka je výhodou
K žiadosti je potrebné priložiť:
- profesijný životopis
- doklad o vysokoškolskom vzdelaní
- potvrdenie o odbornej praxi
- výpis z registra trestov /nie starší
ako 3 mesiace/
Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi doručte na sekretariát SBM, Kammerhofská 2
do 15. 2. 2020.
Bližšie informácie na úseku personálnej práce č.t. 045/6949411.
SBM

Pozvánka
Živena, MO Banská Štiavnica Vás
srdečne pozýva na Ples štiavnickej
Živeny dňa 1.2.2020 v reštaurácii
Ametyst.
Vstupenky v hodnote 25€ sú v predaji od 10.1. do 24.1. u členiek výboru alebo na t.č.: 0907 794 180,
0911 608 524. V cene vstupenky je kultúrny program, hudba,
prípitok, večera, dezert, 0,5l vína,
studené misy. Spievať Vám bude
speváčka Božidara a čaká Vás aj
tombola. Všetci páni sú na tomto
plese vítaní, dokonca žiadaní, ale
nie sú – milé dámy – podmienkou
účasti. Keďže počet miest je obmedzený, zabezpečte si vstupenku čo najskôr! Tešíme sa na vás!

Dňa 17. januára sa v Hliníku
nad Hronom uskutočnil siedmy
ročník ankety podujatia
Banskobystrického kraja
Hasiči hasičom 2019. O 16.00
v kultúrnom dome čakalo
200 účastníkov na vyhodnotenie výnimočných činov
ľudí z radov profesionálnych
a dobrovoľných hasičov.
Hudba ministerstva vnútra tento
slávnostný akt otvorila. Podujatie
bolo o to výnimočnejšie, že sa zúčastnila ministerka vnútra Denisa
Saková v sprievode primátora mesta Žiar nad Hronom a poslanca NR
SR Petra Antala, starostu obce Hliník nad Hronom Vladimíra Mikuláša, prezidenta HaZZ Pavla Nereča,
viceprezidenta HaZZ Adriána Mifkoviča, prezidenta DPO SR Pavla
Ceľucha, krajského riaditeľa HaZZ
Dušana Sľuku a predsedu KO DPO
SR Ivana Chromeka. Medzi vzácnymi hosťami bol privítaný riaditeľ úradu ekumenickej a pastoračnej služby MV SR Marián Petrula.
Nechýbali zahraniční hostia z ČR
a Novohradskej župy. Ďalej boli prítomní riaditelia OR HaZZ Banská
Bystrica, predsedovia a tajomníci
ÚzO DPO SR Banskobystrického
kraja, tiež prednostovia okresných
úradov, primátori miest Banská
Štiavnica, Žarnovica, Žiar nad Hronom a starostovia obcí.
Po štátnej hymne a privítaní hostí vystúpil s príhovorom starosta

obce Hliník nad Hronom, ministerka vnútra a riaditeľ úradu ekumenickej a pastoračnej služby MV
SR, ktorí ocenili prácu dobrovoľných a profesionálnych hasičov, čo
sa v súčasnej dobe vníma ako jeden celok. Aj dnešné stretnutie je
dôvod, že nezabúdajú na druhých,
kde poslaním hasiča je, že denno
– denne nasadzujú svoje životy pri
záchrane životov a majetku občanov.
Po vrúcnych slovách nasledovalo
vyhodnotenie ankety Hasiči hasičom podľa kategórií: zásahová
činnosť jednotlivca, hasičský čin
kolektívu, preventívno – výchovné pôsobenie, jednotlivci a kolektív, významné športové výkony,
osobitné uznanie a kategória významný prínos v oblasti ochrany
pred požiarmi: V tejto kategórii sa
dostalo ocenenia predsedovi ÚzO
DPO SR ZH Vladimírovi Slezákovi, ktorý toto ocenenie získal za
celoživotnú prácu pre zachovanie
a rozvoj dobrovoľného hasičstva.
Aktívne spolupracuje na všetkých
úsekoch činnosti DPO SR a so samosprávou obcí a miest. Svojou činnosťou, odborným vzdelaním a aktivitou na zasadnutiach
je príkladom pre členov DPO SR.
Ocenený Vladimír Slezák svojím
celoživotným prístupom k dobrovoľnej činnosti v oblasti ochrany pred požiarmi prispel k zachovaniu a k rozvoju dobrovoľného
hasičstva. Vladimír Slezák je prí-

Živena, MO BŠ

Mestská
knižnica
Pobočka Drieňová
Oddelenie pre deti a mládež
v priestoroch Základnej školy Jozefa
Kollára na 1. posch. Otváracie hodiny: Po: 8:00 – 12:00, St: 8:00 – 12:00
Kontakt: 045/321 44 61
Email: kniznica@banskastiavnica.sk
MsK

Ocenený Vladimír Slezák (druhý zľava)

foto Archív DPO SR ZH

kladným vzorom pre nastupujúcu
mladú organizáciu.
Na záver starosta obce a veliteľ DHZO Vladimír Mikuláš odovzdal putovnú sekeru prednostke MsÚ B.B., kde sa uskutoční 8.
ročník podujatia Hasiči – Hasičom
a ministerka vnútra Denisa Saková s hasičskými predstaviteľmi
odovzdala kľúč od hasičského vozidla Iveco Daily Vladimírovi Mikulášovi, ktoré bude slúžiť pre občanov Hliník nad Hronom a tiež
jeho okoliu. Na záver organizátori podujatia poďakovali starostovi obce, DHZ Hliník nad Hronom,
členom ÚzO DPO SR ZH, príslušníkom KR HaZZ a OR HaZZ v Žiari
nad Hronom a miestnym sponzorom: Gelemping Sitno – Ing. Muller, Tidly, s.r.o. – Ing. Tynkovanová, Cosmopolitan – Ing. Donev,
Antol – Anton - p. Jančík, Zámočníctvo Banská Štiavnica – p. Rückschloss, p. Blašková, SMP Universal 1 – Slezák, Knauf Insulation,
s.r.o., Nová Baňa, Obec Hliník nad
Hronom,Štiavnické Bane, Bartošová Lehôtka, DHZ Hliník nad Hronom, Banský Studenec, Ilija, Lovča, a členovia pléna ÚzO DPO SR.
Podujatie bolo sprevádzané kultúrnym programom: tanečný klub Stela Žiar nad Hronom, heligonkár,
spevák a starosta obce Martin Kminiak Svätý Anton s folklórnou skupinou Lúčky a spevokol Štiavničan.
Mária Putišová,
tajomníčka ÚzO DPO SR ZH
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Ohlas

oznamy,

spomienky

na článok „Dva neobyčajné rekordy“
Po prečítaní horeuvedeného
článku, ktorý bol uverejnený v ŠN č.1 dňa 9.1.2020,
a ktorému predchádzali články
podobného znenia k danej
téme, rozhodol som sa po
dlhej dobe na ne zareagovať
a uviesť veci na patričnú
mieru.
O čo vlastne ide? Prvá téma sa týka
údaju, že pán Miroslav Kyjovský je
Mikulášom slúžiacim 52 rokov. Pamäť mi vďaku Pánu ešte celkom
slúži, existujú aj fotograﬁe, ktoré
dokumentujú, že v polovici sedemdesiatych rokov si začal vystupovať
v úlohe deda Mráza v Plete, n.p., ja
som súčasne v tej istej pozícii vystupoval v Rudných Baniach, bolo tak
aj v osemdesiatych rokoch v minulom storočí. Ako Mikuláša do 90. rokov som Ťa v živote nevidel. Ja si na
Mikuláša spomínam ako prvák z ľudovej školy z roku 1945, ktorí existovali do začiatku 50. rokov, potom do 90. rokov nastúpili dedovia
Mrázovia. Tak týmto počtom rozumiem. O druhom „Neobyčajnom slovenskom rekorde“, najdlhšie slúžiaca
dvojica Mikuláša a čerta na Slovensku – 20 rokov, si Miro ty so svojim čertom, máte z toho aj zaliate
certiﬁkáty. Neviem, ako je to pravdu povediac na Slovensku, ale ako
je to v Banskej Štiavnici, to viem.
Ale vlastne, vieš to dobre aj ty, prečo však chceš dostať do omylu mňa,
môjho čerta pána Jozefa Osvalda,
čitateľov ŠN a členov Spolku banskoštiavnických Mikulášov a čertov?
Keďže si bol viackrát prítomný,

Spomienka
Utíchlo srdce,
utíchol hlas,
mal rád život
a všetkých nás.
Hoci odišiel a niet ho medzi
nami, v našich srdciach zostáva stále s nami. S tichou spomienkou k hrobu chodíme, pri
plamienkoch sviečok na neho
myslíme.
Dňa 22.1.2020 uplynuli 2 roky, čo nás opustil Marián Mikloš. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Smútiaca rodina

Mikuláš, rok 1992, Rudné Bane
vieš dobre, že sme spolu s čertom
od roku 1991 na základe pozvania
pracovníkov mestskej kultúry robili Mikuláša a čerta v meste a na koči
sme každoročne prešli cez Križovatku, Drieňovú, až na Trojicu.
Trvalo to viac rokov a za túto činnosť nám vtedajší primátor mesta
Ing. Marián Lichner, CSc., na radnici odovzdal osobne diplomy „Za
rozvoj a udržiavanie mikulášskych tradícií v meste Banská Štiavnica.“ Netvrdíme, že nás táto pozornosť a pocta
zo strany primátora mesta nepotešila. Miro, sadni si a počítaj – je to
poctivých 29 rokov. Alebo na Počúvadlo na Topky chodíme každoročne od roku 1995, vychádza to 25 rokov, i tento rok sme už pozvaní.
Netúžime po žiadnych zaliatych

foto Archív autora

certiﬁkátoch a prvenstvách, ale matematika nepustí, čo sa týka rokov.
A myslím si, že nie je ani vhodné
zaťahovať do tohto ľudí a telefónmi, privátnymi návštevami a naliehaním na nich žiadať vyjadrenia
s podpismi ocenení s uverejnením
v Štiavnických novinách, i keď títo
nie sú do tejto tematiky vôbec zasvätení.
Nemám v úmysle vyvolávať polemiku, chcem sa i naďalej stretávať aj
s tvojim „čertom“ parťákom a zdraviť sa ako doteraz.
Nezávidíme Ti ani tie zaliate certiﬁkáty, žiadne rekordy, nemienim
ťa kritizovať, pranierovať, prajeme
Ti ďalšie úspechy, ale skrátka: čo je
veľa, to je veľa...

„Baníci na Slovensku boli aj budú“
Slávne, vysoké a neomylné prezídium Vás týmto pozýva na „28.
reprezentačný banícky ples – jubilejný 20. celoslovenský“ 14. februára 2020(piatok) o 19.00 hod.

Spomienka
Dňa 25.1.2020
uplynú 2 roky,
čo tíško zaspala naša drahá manželka,
matka, starká a babka Mária Kaniariková vo veku 74
rokov a po 55 rokoch spoločného života v manželstve zanechala v nás smútok v srdci
a denno-dennú spomienku,
na ktorú s láskou spomínajú
manžel, dcéry Mária, Daniela, Zuzana, 8 vnúčat a 13
pravnúčat. Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. Ďakujeme!
Manžel Anton
s celou rodinou

Ivan Madara

Ponuka

Pozvánka
Slovenská banská komora
v Banskej Štiavnici, Banskoštiavnicko-hodrušský banícky
spolok, Banská Štiavnica
a mesto Banská Štiavnica Vás
pozývajú na reprezentačný
banícky ples do Banskej
Štiavnice.
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v priestoroch hotela Grand-Matej
v Banskej Štiavnici.
Program:
– uvítací skok cez kožu
– otvárací príhovor predsedu
spolku
– slávnostný prípitok predsedu
komory
– kultúrny program
– slávnostná večera
– plesová zábava pri živej hudbe
/orchester Pavla Zajáčka z Bratislavy/
– polnočné občerstvenie
– tombola

Účasť v baníckych a iných uniformách vítaná!
Predpredaj vstupeniek: Kami –
Kammerhofská 20, Banská Štiavnica, č. tel.: 045/692 08 66, Hotel
Grand-Matej Banská Štiavnica,
č. tel.: 045/ 692 12 13. Vstupné
35€.
Dr. h.c. Ing. Peter Čičmanec, PhD., predseda
predstavenstva SBK,
Ing. Richard Kaňa,
predseda spolku,
Mgr. Nadežda Babiaková,
primátorka mesta

Centrum voľného času v Banskej
Štiavnici ponúka tanečné vystúpenia súboru Applause na plesy,
večierky, spoločenské akcie. V ponuke máme tance národné, moderné, ľudové a pod. Bližšie informácie v CVČ na č. t. 0907 598 567.
J. Machilová

Oznam
Upozorňujeme našich prispievateľov, že príjem príspevkov a inzercie do najbližšieho čísla ŠN je
v pondelok do 14:00 hod. Ďakured.
jeme za porozumenie!
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Ommegang a Salamander
– dve unikátne podoby živej histórie
Tradičný bruselský sprievod
Ommegang (spomienka na
oslavu príchodu cisára Karla V.
do Bruselu) bol 10. decembra
2019 zapísaný do Zoznamu
svetového nehmotného
dedičstva UNESCO.
Tradícia sprievodu existuje viac ako
100 rokov. Sprievod prechádza centrom Bruselu a vrcholí na známom
námestí Grand Place/Groote Markt.
Každoročne priláka tisícky divákov.
Úspech Ommegangu, ku ktorému
Bruselčanom srdečne gratulujeme,
však vyvoláva otázky. Najpálčivejšou
z nich je: A čo náš Salamander? Položil som ju Henriete Godovej, vedúcej
oddelenia regionálneho rozvoja a medzinárodných vzťahov mesta Banská
Štiavnica.
Ďakujem za Váš záujem o Salamander a jeho propagáciu. Tento tradičný
pochod, ktorý sa v našom meste koná
vždy v septembri, je od roku 2013 súčasťou Zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Zápis
predstavuje ocenenie mimoriadnych
prvkov a praktík, ktoré sú uznávané
spoločnosťou a komunitami a existujú
v súlade s univerzálne prijatými princípmi ľudských práv, rovnosti, podpory a vzájomnej úcty medzi kultúrnymi spoločenstvami. Dnes je sprievod
spojený s celoslovenskými oslavami Dňa baníkov, hutníkov, geológov
a naftárov. Viac informácií o zápise
nájdu záujemcovia na https://www.
ludovakultura.sk/zoznam-nkd/
banskostiavnicky-salamander/
A čo medzinárodný kontext? Ašpiruje
Salamander na zápis do zoznamu európskeho či svetového dedičstva podobne ako Ommegang?
Áno, ambíciou mesta Banská Štiavnica je aj zápis Banskoštiavnického Salamandra do Zoznamu nehmotného
dedičstva ľudstva.
Priblížte nám prosím štiavnický Salamander. O aké podujatie ide? Aký je
jeho pôvod?
Banskoštiavnický Salamander má pôvod v tradíciách poslucháčov Baníckej akadémie. Salamandre sa konávali
pri vážnych a slávnostných príležitostiach, napr. pri pohrebe profesora alebo poslucháča akadémie, šachtágu,
prvom fáraní. Sprievod sa pohyboval pomaly, vážne a dôstojne, vlnovite
z jednej strany ulice na druhú, svetielkujúc pri tom do noci, čo mu dodávalo
magický rámec a neopakovateľnú atmosféru. Jadrom sprievodu boli po-

slucháči baníctva.
Postupom času sa sprievod sformoval
do súčasnej podoby a svoj originálny
ráz pripomína len vzdialene. Sprítomňuje však významné obdobia, udalosti a osobnosti nielen zo života banskoštiavnických akademikov, ale aj
z bohatej minulosti mesta. V tejto podobe sa prvýkrát prezentoval v roku
1988.
Názov salamandrového sprievodu
je odvodený od pohybu salamandry
škvrnitej. Pohybuje sa v ňom niekoľko stovák postáv, ktoré znázorňujú
hlavne prácu a život baníkov a občanov Banskej Štiavnice. Prvá polovica sprievodu je historická, taká, akú
ju poznali a mali radi obyvatelia mesta kedysi, druhá dotvára obraz života
mesta po roku 1919, keď mesto opustil aj posledný akademik. V súčasnosti sa pred samotným sprievodom
formuje akýsi „predvoj“ tvorený baníckymi a hutníckymi spolkami, cechmi,
obcami, školami, podnikmi zo Slovenska i zahraničia.
Sprievod postupuje celým mestom
až do historického centra, kde sa
končí pri radnici. Koná sa každý
rok začiatkom septembra. Viac informácií a fotograﬁe zo sprievodov nájdete na našom webe http://
www.banskastiavnica.sk/o-meste/
zvyky-a-zaujimavosti/salamander.
html
Aká dlhá je tradícia sprievodu? Došlo niekedy k jej prerušeniu? Za akých
okolností?
Tradícia sprievodov siaha do obdobia rozkvetu Baníckej a lesníckej akadémie, t. j. do 18. storočia. Po jej odsťahovaní do Šopronu v roku 1919 sa
však v meste nadlho zastavil dovtedy
živý spoločenský ruch. Medzníkom
bol až rok 1934, keď Štiavnica znova ožila baníckymi tradíciami a opäť
sa usporiadal salamandrový sprievod
mestom. Svetové vojny však prerušili tradíciu. K jej obnoveniu došlo až 10.
septembra 1949. Salamandre vstúpili
do mesta aj v ďalších rokoch – 1951,
1960, 1964, 1972, 1974, 1978 a 1988
vždy začiatkom septembra pri príležitosti osláv dňa baníkov. Od roku
1991 sa Banskoštiavnický Salamander koná každoročne.
Je Salamander jedinečný alebo existujú podobné sprievody aj v iných banských mestách u nás či v zahraničí?
Banskoštiavnický Salamander je rozhodne jedinečným podujatím v slovenskom kontexte. Slávnostné pochody baníkov sú starobylou tradíciou

Čelo Salamandrového sprievodu

foto Marian Garai

siahajúcou do prelomu 16. a 17. storočia, kedy sa prvé sprievody uniformovaných baníkov, banských kapiel
a študentov baníctva, tzv. Bergparade,
objavujú v banských mestách saského Krušnohoria. Konali sa na počesť
banskej honorácie, ako oslava baníctva a jeho významu pre vtedajšiu spoločnosť, a tiež ako spôsob pripomenutia a vymáhania požiadaviek baníkov.
V priebehu nasledujúcich storočí sa
sprievody rozšírili aj do ďalších krajín
strednej Európy, vrátane Slovenska,
a vo viacerých z nich sa, hoci s prerušením vynúteným nepriaznivými historickými okolnosťami, konajú
dodnes. Napr. v slovinskom Velenje,
českom Mědníku, či slovenskej Španej Doline. Zvlášť populárny, a v mnohom podobný Banskoštiavnickému
Salamandru, je sprievod v saskom
meste Freiburg, ktorý je spoločne
s ďalšími saskými sprievodmi od roku
2016 súčasťou nemeckého zoznamu
nehmotného kultúrneho dedičstva.
Zaujímavý je záujem verejnosti o Salamander. Narastá úmerne s tým, ako
sa vzďaľujeme od termínu zatvorenia
poslednej štiavnickej bane. Ako si vysvetľujete tento paradox?
Banskoštiavnický Salamander je už
neodmysliteľnou súčasťou Banskej
Štiavnice a tešia sa naň obyvatelia
mesta i jeho návštevníci. K jeho zvýšenej návštevnosti prispel aj zápis do už
spomínaného Zoznamu nehmotného
kultúrneho dedičstva Slovenska, jeho
propagácia prostredníctvom rôznych
médií a sociálnych sietí na Slovensku
i v zahraničí. Banská Štiavnica sa v posledných rokoch stala jednou z najvyhľadávanejších destinácií na Slovensku aj vďaka rôznym podujatiam,
ktoré sú hojne navštevované a majú
svoje pevné miesto v kultúrnom kalendári a jedným z nich je aj Salamander. Podujatie je veľmi obľúbené nielen u divákov, ale aj pre účastníkov
sprievodu, najmä pre banícke a hutnícke spolky a cechy zo Slovenska i za-

hraničia. Salamander láka svojou výnimočnou atmosférou, kedy sa mesto
nachvíľu prenesie do čias svojej slávnej a bohatej minulosti.
So Salamandrom to teda zjavne nejde z kopca. Naopak, stúpa k výšinám.
Obrazne i doslova. Sprievod kedysi
schádzal centrom mesta (ako to vidíme aj na dobových vyobrazeniach),
no dnes ide opačným smerom. Kedy
a prečo došlo k tejto zmene?
K zmene smeru pochodu sprievodu
došlo v novodobej histórii, teda v 20.
storočí. Prečo k nej došlo? Zrejme
z praktických dôvodov.
Ako vidíte budúcnosť Salamandra?
Veríme, že sprievod, a s ním spojené
podujatia, budú aj v budúcnosti tým,
čím sú dnes – celoslovenskou oslavou
baníckeho a hutníckeho stavu, histórie a Banskej Štiavnice ako významného stredoeurópskeho banského
mesta. Veríme, že tradícia sprievodov
bude prechádzať z generácie na generáciu nielen miestnych obyvateľov,
ale i návštevníkov. Dúfame, že budúce generácie nepripustia jej zánik, práve naopak, budú ju s nadšením ďalej
rozvíjať. Za mesto Banská Štiavnica
chcem zdôrazniť, že pre to budeme
robiť naše maximum. Takisto sa budeme ďalej snažiť, aby Salamander
lákal do Štiavnice nových záujemcov
a prispieval tak k rozvoju cestovného
ruchu a zlepšovaniu ekonomickej situácie mesta.
Veľmi pekne Vám ďakujem za rozhovor a zaujímavé informácie. Salamander má už mnohé za sebou, pred ním
je však ešte dlhá cesta vedúca k zápisu do Zoznamu nehmotného dedičstva UNESCO. V tejto súvislosti prajeme Vám aj celému tímu mesta Banská
Štiavnica veľa síl, ďalšieho odhodlania
a úspechov.
S Henrietou Godovou sa zhováral Andrej Michalec, pracovník Veľvyslanectva SR v Bruseli.
Andrej Michalec, Slovenské
veľvyslanectvo v Belgicku

číslo 3 • 23. január 2020
sn@banskastiavnica.sk
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Aktuálne v kine Akademik
Piatok 24.1. o 18:30 hod.
Nedeľa 26.1. o 18:30 hod.

Králiček Jojo
Vojnový, komédia, dráma, 108
min., MP:15, vstupné: 5€. Režisér Taika Waititi prichádza so
svojím osobitým štýlom humoru vo
svojom novom filme Králiček Jojo,
satire z druhej svetovej vojny. Jojo (Roman Griffin Davis) je
malý nemecký chlapec, ktorému sa
pohľad na svet prevráti hore nohami, keď zistí, že jeho matka (Scarlett Johansson) skrýva
v podkroví mladé židovské dievča (Thomasin McKenzie). S pomocou svojho imaginárneho priateľa, idiotského Adolfa Hitlera
(Taika Waititi), musí Jojo čeliť aj svojmu zaslepenému naivnému nacionalizmu.

Sobota 25.1. o 18:30 hod.

Dolittle
Rodinný, komédia, fantasy, 110
min., MP, vstupné: 5€. Príbeh
výnimočného muža, pozoruhodného
najmä tým, že si oveľa viac ro-

zumel so zvieratami ako s ľuďmi.
A to doslova. Náš doktor Dolittle však nie je nudný veterinár, ale stopercentný dobrodruh,
po ktorého boku sa nudiť určite
nebudete. Hrajú: Robert Downey
Jr., Tom Holland, Rami Malek,
Emma Thompson, Marion Cotillard,
Kasia Smutniak, Ralph Fiennes,
Michael Sheen, Selena Gomez, Antonio Banderas.

Nedeľa 26.1. o 16:00 hod.

Maskovaní špióni
Animovaný, komédia, 90 min., MP,
vstupné: 5€. Superšpión Lance
Sterling a vynálezca Walter Beckett sú totálnymi protikladmi.
Lance je kultivovaný, elegantný
a nonšalantný. Zatiaľ čo Walter
… nie. Ale keď nečakané udalosti
všetko zmenia, je táto nepravdepodobná dvojica nútená sa spojiť
na veľkú misiu, ktorá vyžaduje
neuveriteľné maskovanie – premenu Lanca na statočného, divokého, odvážneho… holuba. Walter
a Lance spolu musia pracovať ako
tím, alebo sa celý svet ocitne
v nebezpečí.

Utorok 28.1. o 18:30 hod.

Milosť
Dráma, 100 min., MP:15, vstupné: 5€. Príbeh rodičov prekliateho vojaka rozprávaný ich sedemnásťročným vnukom Janekom.
„Odrowąża“ zabili v roku 1946.
Štátna bezpečnosť ho štyrikrát
vyhrabala z hrobu, aby sa uistila, že je „nepriateľ ľudu“ mŕtvy. Vojakova matka neznesie to
poníženie, ukradne rakvu s telom
svojho syna a prinúti manžela,
aby sa spoločne vydali na cestu na Paclawskú Kalváriu a syna
opäť pochovali. Cesta je plná
dramatických udalostí.

Štvrtok 30.1. o 18:30 hod.

Bad boys navždy
Akcia, krimikomédia, 120 min.,
MP:12, vstupné: 5€. Will Smith
a Martin Lawrence ako svojskí
partneri z miamskej polície si
ešte raz zmerajú sily s nepriateľmi v očakávanom pokračovaní
populárnej akčnej komédie.

Bližšie info: odd. kultúry, športu a MK, tel.č.: 045/ 694 9651, e-mail: zuzana.patkosova@banskastiavnica.sk
www.kino.banskastiavnica.sk, FB: Banská Štiavnica-kino Akademik

K
Vážení lúštitelia!
Výhernú poukážku na konzumáciu
v hodnote 10eur v pizzerii, reštaurácii Black M, Nám. sv. Trojice 6/2,
Banská Štiavnica si výherca môže
vyzdvihnúť v redakcii ŠN. Správne
znenie krížovky z č.1/2020: „Nič nie
je také nestále ako chvála a ľudia.“ Výhercom sa stáva Jozefa Glézlová,
Banská Štiavnica. Srdečne blahoželáme! Tento týždeň hráte o poukážku na konzumáciu v hodnote 10eur
v pizzerii, reštaurácii Black M, Nám.
sv. Trojice 6/2, Banská Štiavnica. Vašou úlohou je správne vylúštiť krížovku a zaslať ju spolu s kupónom do redakcie ŠN v termíne do 03.02.2020.
V tajničke sa ukrýva výrok Oscara
Wilda:
A., Rýchly cval koňa, koniec tajničky,
polomer,
B., Začiatok tajničky, 5. časť tajničky,
C., Stred slova sústava, oslovenie
Anny v ČR, patriaci Rolovi,
D., Miesto pri dome, nebdejú, grécke
písmeno, oska,
E., Nápev, Emanuel, je nútený, spoluhlásky v slove výbava,

R

Í

Ž

F., Rieka španielsky, 6. časť tajničky, teliatko česky,
G., Nie nárečovo, ﬁlm Chaplina,
moc, zbor sudcov,
H., Meno Mikušeka, Lucia dom.,
spievalo básn., ozn. áut Rakúska
a Španielska,
I., Vyhynutý dobytok, 7. časť tajničky, kanón, predložka,
J., Elena v USA, oddelenie, uhlík
a kyslík, postava z Biblie,
K., 2. časť tajničky, áno.
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1., Spoluhlásky v slove túži, samohláska v slove múr, 3. časť tajničky, tento,
2., Výkres, 8 v Ríme, mesiac,
3., Choď nárečovo, čistiaci prostriedok, pohrebná hostina, slovenský jazyk skr.,
4., Hviezda, patriaci Eve, kráľ zvierat,
5., Vodivá látka, nedostatok tekutiny
vyvoláva, primitívna zbraň, predložka s 2. pádom,
6., Citoslovce radosti, Indián, súdi
ľudí,
7., Patriaci Xénii, vhodný na šitie, 99
v Ríme,
8., Ozn. áut Talianska a Portugalska,

I
J
K
sodík, druh keksíka, stupeň v džude,
9., Druh podnikania, lesné zviera,
ohrievacie telesá,
10., Rovná strecha, dedina rusky,
jód,
11., Zabije vo vode, skelet postavy,
české mesto,
12., Jolana, dar nevesty, citoslovce
pohŕdania,
13., Jeden z Vlkolínskych, nie hranatá, obyvateľ Arábie,

14., Krik, 4. časť tajničky, 8. časť
tajničky.
Pomôcky: Iť, Toro, pchí, Tur, Achab,
CO, Luca.
Pozn. aut.: Interpunkčné znamienka sa neberú do úvahy!
Pripravuje: Anna Rihová

Krížovka
Kupón č. 3
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KULTÚRA

Marína moja...
Tuláci sú vraj vyvolení
na zvláštne veci... Ver, či never,
šiel mestom jeden, opustený,
na lavičke usnul v podvečer.
I videl dom oproti vo sne,
vysvietený, plný noblesy,
šum, ruch, stôl prestretý honosne...
Pán Geržo, prosím... Marína, kde
si...?
S hudbou sa snúbi vrava hlasná...
Svietniky a víno prineste!
Zrazu je v okne deva krásna
a hľadí dolu, na námestie.
Dlho sa díva, smutne, skleslo...
Vidí niekoho? Vidí snáď niečo?
Zľahka pohladká studené sklo,
vzdušný bozk skryje plameň sviečok...
Sen? Hra zmyslov, či záhada nová?
Veľa je tajomstiev na zemi.
Vzbudil sa tulák uzimený
a prisahal, že počul slová
Marína moja, teda tak sme my...
Mária Petrová

Jarný športový
kemp
ZŠ Jozefa Horáka a ŠK Atléti BS
usporiadajú Jarný športový kemp.
Termín: 24. 2. – 28. 2. 2020 – jarné prázdniny (8:00 – 16:00) Športový kemp pre všetky deti. Zameranie: loptové a športové hry. Na
svoje si prídu aj tí, čo nevedia, čo
s loptou, aj tí, ktorí už vedia, čo
s loptou... (ﬂorbal, futbal, basketbal, volejbal, tenis, stolný tenis,
nohejbal, korčuľovanie, sánkovanie, maľovanie, vystrihovanie,
proste vyžitie sa s priateľmi). Prihlášky: Róbert Petro osobne alebo
na: petrorobo@gmail.com, tel.č.:
0915 815 669. Cena na týždeň
100€ zahrňuje: Program, jedlo, pitie, zábava, starostlivosť – oddych
pre rodičov!

číslo 3 • 23. január 2020
sn@banskastiavnica.sk

Ďakovný list riaditeľky NÚCEM
pre SPŠ Samuela Mikovíniho
Prestížne víťazstvo študentky
propagačného výtvarníctva.
NÚCEM: Národný ústav certiﬁkovaných meraní v Bratislave vyhlásil v školskom roku 2019/2020 súťaž o návrh logotypu pre národný
projekt Medzinárodné hodnotenie
kľúčových kompetencií dospelých
(PIAAC).
Do súťaže sa mohli zapojiť študenti
všetkých stredných škôl na Slovensku. Cieľom súťaže bolo podporiť
kreativitu stredoškolákov a získať
tak unikátny návrh logotypu, ktorý
bude určený na reprezentáciu Slovenskej republiky počas realizácie
výskumu OECD PIAAC doma i v zahraničí.
V konkurencii 152 študentov z celého Slovenska Zdenka Šťavinová
vynikajúco obstála. Najskôr odborná porota vybrala štyroch ﬁnalistov,
kde Zdenka ﬁgurovala! Nedočkavo
sme čakali na verdikt poroty, ktorá
rozhodla o jej víťaznom návrhu.
Dovolíme si krátko citovať z ďakovného listu riaditeľky NÚCEM, pani
Romany Kanovskej: „S potešením
Vám oznamujeme, že prvé miesto získala Vaša študentka Zdenka Šťavinová. O tejto skutočnosti sme informovali aj formou tlačovej správy na oficiálnej
stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Touto formou vy-

Víťazka Z. Šťavinová a riaditeľka R. Kanovská
jadrujeme naše poďakovanie Vašej študentke a pedagogickým zamestnancom
SPŠ Samuela Mikovíniho, ktorí študentom venujú všestrannú pozornosť. Obzvlášť patrí poďakovanie Mgr. art. Ivanovi Slovenčákovi, ktorý pedagogicky
a odborne viedol Zdenku k vypracovaniu jej, napokon víťaznému návrhu.“
Pani riaditeľka Romana Kanovská
počas slávnostného odovzdania
ceny bola príjemne prekvapená, že
takéto kreatívne práce na vysokej,
takmer profesionálnej úrovni, vznikajú aj na štátnych školách.

foto Archív NUCEM BA

Zdenka vo svojom návrhu použila kružnicový graf, z ktorého každá
kružnica predstavuje iný výsledok
toho istého výskumu. Farby predstavujú: seriózny, zodpovedný, racionálny a stabilný pohľad (modrá),
nezávislosť a slobodu (červená),
odvahu, spravodlivosť a úctu (žltá).
Zdenke Šťavinovej a Mgr. art. Ivanovi Slovenčákovi gratulujeme a ďakujeme za zviditeľnenie a reprezentáciu našej SPŠ Samuela
Mikovíniho.
Beata Chrienová

Kazachstan a Rusko
s cestovateľom Šimonom M. Šafaříkom

Začiatok roka 2020 sa v DSS
pre deti a dospelých – Sociálne
stredisko SČK B. Štiavnica
niesol v duchu cestovateľských zážitkov Šimona M.
Šafaříka.

Robo Petro

Prostredníctvom obrazu a pútavého rozprávania nás tentoraz previedol republikami Kazachstan a Rusko. Možnosť spoznať osobitosti
jednotlivých krajín, ktoré sme kedysi zvykli vnímať ako jeden štát
ZSSR, boli pre našich klientov, ale
aj ich rodičov príjemným spestrením predpoludnia v našom zariadení. Aj touto cestou by sme dnes už
známemu banskoštiavnickému aktivistovi chceli poďakovať a vyjadriť potešenie z pokračovania našej
spolupráce.

Mestská
knižnica
v priestoroch Rubigallu
Otváracie hodiny:
Po, Ut, St, Pi: 8:00 – 17:00
Štvrtok: 13:00 – 17:00
Kontakt: 045/694 96 58
Obedňajšia prestávka:
11:30 – 12:00
email: kniznica@banskastiavnica.sk
MsK

Pútavé rozprávanie klientom DSS pri SČK

foto Archív autora

Andrea Kočalková

číslo 3 • 23. január 2020
sn@banskastiavnica.sk
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ŠPORT

Stolný tenis

Plaváreň a jej služby
Pozývame vás do priestorov
mestských kúpeľov – plavárne
v Banskej Štiavnici, kde si
môžete prísť zaplávať v 25m
bazéne s maximálnou hĺbkou
vody 4m.

Cenník služieb

Okrem plávania v bazéne sa môžete zrelaxovať v priestoroch wellness centra – sauny (suchá, parná)
s ochladzovacím bazénom, vírivkou a odpočivárňou. Plaváreň vám
okrem týchto služieb ponúka ďalšie možnosti relaxu a športového
vyžitia, ako sú aj profesionálne masérske služby s posilňovňou. Novinkou v priestoroch wellness centra – parnej sauny je nový interiér,
čím sa zútulnilo prostredie pre návštevníkov. Príďte a urobte niečo pre
svoje zdravie a dostaňte sa do životnej formy! Plaváreň sa nachádza na
Mládežníckej ul. v Banskej Štiavnici a je otvorená UT: 11:00 – 20:30
hod., ST – PI: 13:00 – 20:30 hod.,
SO – NE: 14:00 – 20:30 hod. V pondelok je sanitárny deň a plaváreň je
pre verejnosť zatvorená. K dispozícii je aj možnosť zakúpenia permanentných kariet na 10 vstupov,
príp. 20 vstupov na bazén aj do
sauny. Vo vestibule plavárne nájdete aj dva automaty s nápojmi a občerstvením.

Senior, ZŤP – bazén 1 hodina

2,00€/hod.

Plavecký klub – člen PKBS – bazén 1 hodina

1,00€/hod.

Hromadný vstup (vlastný dozor) MŠ – bazén

0,50€/vstup

Hromadný vstup (vlastný dozor) ZŠ – bazén

1,00€/vstup

Odvetnú časť štvrtej ligy začali
hráči ŠKST víťazne. V zápase tabuľkových susedov porazili hráčov Žiaru 10:8. Víťazstvo sa nerodilo ľahko. Za stavu 7:5 pre hostí
málokto veril v obrat. Naši hráči si
však uvedomili dôležitosť zápasu
a nakoniec po veľkej dráme zvíťazili 10:8, za čo im patrí obdiv a poďakovanie!
Body: Coplák 4, Buzalka 3, Marko
2, št. Buzalka – Lovas
Tabuľka: www.pinec.info

Hromadný vstup (vlastný dozor) SŠ – bazén

1,50€/vstup

ŠKST

Prenájom celého bazénu 1 hodina

50,00€/hod.

Prenájom jednej dráhy 1 hodina

15,00€/hod.

bazén jednorázový vstup
Dospelá osoba – bazén 1 hodina

2,50€/hod.

Dieťa, žiak 3 – 15 rokov – bazén 1 hodina

1,50€/hod.

Študent od 16 rokov – bazén 1 hodina

2,00€/hod.

bazén permanentky
Permanentka bazén dospelá osoba 20 hodín

40,00€

Permanentka bazén dospelá osoba 10 hodín

20,00€

Permanentka bazén dieťa, žiak 3 – 15 rokov 10 hodín

10,00€

Permanentka bazén študent od 16 rokov 10 hodín

12,00€

Permanentka bazén senior, ZŤP 10 hodín

12,00€

Permanentka bazén plavecký klub15 vstupov

10,00€

wellness jednorázový vstup
Dospelá osoba – wellness 1 hodina

5,00€/hod.

Dieťa, žiak 3 – 15 rokov – wellness 1 hodina

2,00€/hod.

Študent od 16 rokov – wellness 1 hodina

3,00€/hod.

Senior, ZŤP – wellness 1 hodina

3,00€/hod.

Plavecký klub – člen PKBS – wellness 1 hodina

1,00€/hod.

Hromadný vstup (vlastný dozor) MŠ, ZŠ, SŠ
– wellness 1 hodina

1,50€/hod.

Vírivá vaňa 1 hodina

2,50€/hod.

wellness permanentky
Permanentka wellness dospelá osoba 10 hodín

40,00€

Permanentka wellness dieťa, žiak 3 – 15 rokov 10 hodín

15,00€

Permanentka wellness študent od 16 rokov 10 hodín

25,00€

Permanentka wellness senior, ZŤP 10 hodín

25,00€

kombinované jednorázové vstupy

Michal Kríž

Slovenský zväz telesne postihnutých v Banskej Štiavnici oznamuje svojim členom, že organizuje
návštevu Starého Zámku – výstavu Pod Betlehemskou hviezdou
v stredu 12. februára 2020.
Vstup na výstavu je o 10:00, stretneme sa priamo pred Starým
Zámkom. Cena je 0,50€. Informácie na tel. čísle 045/ 692 08 75, počas úradných hodín.
Výbor SZTP

Zájazd
Slovenský zväz telesne postihnutých v Banskej Štiavnici oznamuje
svojim členom, že organizuje zájazd do Kováčovej v utorok 28. januára 2020. Odchod autobusu je
o 11:00 z BŠ Križovatka. Poplatok
je 10€ za vstupenku a cestovné.
V prípade záujmu je potrebné prihlásiť sa v kancelárii SZTP na tel.
čísle 045/ 692 08 75.
Výbor SZTP

Dospelá osoba – 1 hodina bazén + 1 hodina wellness

6,00€/2hod.

Dieťa, žiak 3 – 15 rokov – 1 hodina bazén
+ 1 hodina wellness

3,00€/2hod.

Študent od 16 rokov – 1 hodina bazén
+ 1 hodina wellness

4,00€/2hod.

Senior, ZŤP – 1 hodina bazén + 1 hodina wellness

4,00€/2hod.

kombinované permanentky

Bližšie informácie ohľadom cien
a služieb Vám veľmi ochotne poskytnú
zamestnankyne
plavárne osobne alebo na tel.č.:
045/6912724. Tešíme sa na Vašu
návštevu!

Výstava

Permanentka bazén + wellness dospelá osoba 20 hodín

50,00€

Permanentka bazén + wellness dieťa, žiak 3 – 15 rokov
20 hodín

25,00€

Permanentka bazén + wellness študent od 16 rokov
20 hodín

30,00€

Permanentka bazén + wellness senior, ZŤP 20 hodín

30,00€

ostatné služby, vane, sprchy
Vaňový kúpeľ, použitie sprchy

2,00€

Sušenie vlasov

0,50€

Plienka do bazénu

1,00€

Prianie
Milí záhradkári, prajem Vám
v novom roku 2020 veľa zdravia,
úspechov v práci, pokoj v rodine
a veľa ďalších úspechov v pestovaní ovocia a zeleniny, ktoré vám
donesú potešenie v záhradkách.
Praje
Michaela Mojžišová
a Výbor ZO-SZZ v Štefultove

Citát
„Dno pracovnej morálky - človek nerobí nič a aj to ho nebaví.“
Gabriel Laub
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INZERCIA

reality
 Predám 2-izbový byt s balkónom,
63m², Križovatka, 72 500€, tel.č.:
0915 815 669
 Kúpim starý dom aj v zlom stave
v BŠ a blízkom okolí, platba v hotovosti, tel.č.: 0903 506 693

inzercia

číslo 3 • 23. január 2020
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Ponuka práce

Školský internát pri Strednej odbornej škole lesníckej, Mládežnícka 4,
Banská Štiavnica prijme do pracovného pomeru (na zastupovanie
zamestnanca počas PN, s prípadnou možnosťou ďalšieho zamestnania)

údržbára - vodiča.

Podmienkou prijatia je získané osvedčenie na vykonávanie
činnosti elektroinštalačných prác.

V prípade záujmu volajte na tel. č.: 0905 283 278

Lekáreň HELIOS pod poštou

 Výkup parožia, tel.č.: 0904 834 937

NOVÉ OTVÁRACIE HODINY!

Sociálna – Senior

Ďakujeme našim zákazníkom
za priazeň v uplynulom roku
a do nového roka 2020 Vám prajeme
veľa šťastia zdravia a spokojnosti.
Dovoľte, aby sme upriamili
Vašu pozornosť na predĺženie
otváracích hodín v našej lekárni.

prepravná služba Banská Štiavnica
Pre seniorov a návštevníkov
nemocnice. Pre seniorov a ZŤP.
Pre ZŤP na invalidnom vozíku

0948 460 700
Pracovná doba:
Pondelok – Piatok 6:30 – 17:00

najlepšie ceny v meste

CITY
TAXI

0,55/km
v BS

Po - Pi 7.30 - 17.00
So 8.00 - 12.00
K milovanej babičke hľadáme

milú, ochotnú opatrovateľku a spoločníčku z BS a okolia.
Pomoc potrebujeme na noc od 17.00 do rána 7.00.
Babička je chodiaca s pomocou, nekonfliktná, usmievavá…
Víkend voľný. Ozvite sa, prosím, určite sa dohodneme.

0910 525 999
0915 525 999
Raňajky
Obedy
Večere

Info: 0905/855 372.

U nás v reštaurácii na Trojičnom
námestí, alebo priamo k Vám domov.
Objednávky na: www.blackm.sk,
045/6920202, 0904 180 588.
"Pre pocit pohody"

Inzerujte aj vy
v ŠƟavnických
novinách

Kantína Tratória
Banská Štiavnica

Prijme čašníčku
(brigádničku aj študentku)
Plat: 3,50Eur/hod
a umývača riadu
Plat: 2,80EUR/hod

Kontakt: 0903 506 693
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