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Primátorka mesta

Blahoželanie

25. január 2020 (sobota) bol
dňom kedy boli pozastavené
linky prímestskej autobusovej
dopravy aj v našom regióne.

Vážená pani primátorka,
želám Vám a Vášmu krásnemu
mestu Banská Štiavnica všetko
najlepšie v roku 2020. Ďakujem
za prijatie s pánom ministrom Miroslavom Lajčákom.
Veľa zdravia a úspechov v roku
2020 Vám praje

a aktéri ZMO-žiarsky región operatívne zabezpečili prímestskú dopravu

Zabezpečenie prímestských autobusových spojov patrí do priamej
kompetencie samosprávnych krajov. A teda zabezpečenie prímestskej dopravy v Banskobystrickom
kraji patrí do výlučnej kompetencie VUC BBSK.
Primátorke Mgr. Nadežde Babiakovej záleží na občanoch nášho
mesta a skutočnosť, že prímestské autobusové spoje nepremávajú je tak vážnym problémom,
ktorý občanov bezprostredne
ohrozuje a obmedzuje, najmä

však školopovinné deti, pracujúcich, ktorí sú nútení dennodenne
dochádzať do zamestnania inde
ako bývajú, ale aj občanov, ktorí
potrebujú navštíviť zdravotnícke
zariadenie a tiež mnohých iných.
Vzniknutú situáciu bolo potrebné okamžite a urgentne riešiť
tak, aby sa uvedený stav okamžite odstránil. Primátorka mesta pripravila možný scenár dočasného obnovenia pozastavených
liniek a obvolala všetkých pri-

mátorov a starostov obci regiónu ZMO Žiarsky región s pozvánkou na 26.1.2020 v budove
radnice v Banskej Štiavnici aj za
účasti zástupcu BBSK podpredsedu Ondreja Luntera a v telefonickom kontakte SAD Zvolen, a. s.,
PhDr. Adriana Polónyho.
V nedeľu, to je 26.1.2020 sa po
dvojhodinovom jednaní dohodlo
cca 55 prítomných, že obnovenie
dopravy sa dá dočasne vyriešiť a už
3.str.
od pondelka 27.1.2020

Rozpočet mesta na rok 2020
Dňa 11. decembra 2019
poslanci mestského
zastupiteľstva schválili
rozpočet mesta na rok 2020
a výhľadové rozpočty na roky
2021 a 2022.
Príprava rozpočtu mesta Banská
Štiavnica pre rozpočtové obdobie
2020 – 2022 prebiehala v zmysle
rozpočtového harmonogramu už
od augusta 2019.

Celkové príjmy mesta boli schválené vo výške 10 123 685€, z toho
príjmy mesta sú 9 895 253€ a príjmy škôl a školských zariadení
228 432€.
Celkové výdavky mesta boli
schválené vo výške 10 208 351€,
z toho výdavky mesta sú vo výške
6 876 786€ a výdavky škôl a školských zariadení 3 331 565€.
Najdôležitejšími príjmami mesta
sú najmä:

– výnos dane pre územnú samosprávu, tzv. podielové dane, sú
predpokladané o 150 000€ vyššie ako v roku 2019, v rozpočtovanej sume 4 400 000€.
Uvedené dane sú hlavným zdrojom ﬁnancovania originálnych
kompetencií v školstve, to znamená materské školy, školské
kluby detí, školské jedálne, centrá
voľného času a základná umelec3.str.
ká škola.

Henk Cor van der Kwast,
veľvyslanec Holandského
kráľovstva

Oznámenie
o prerušení distribúcie elektriny
Oznamujeme Vám, že bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu odstraňovania porúch na
zariadeniach distribučnej sústavy
prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.. Bez el. energie budú v B. Štiavnici 13.2. v čase
od 8:30 – 15:30 na ul.: Hájik, Mierová, Michalská, Výskumnícka.
Ďakujeme za porozumenie!
Július Bodor, riaditeľ sekcie
Dispečingy SSD, a.s.

Oznam
Upozorňujeme našich prispievateľov, že príjem príspevkov a inzercie do najbližšieho čísla ŠN je
v pondelok do 14:00 hod. Ďakured.
jeme za porozumenie!

INZERCIA

Festival SCANDI
Utorok 4.2. o 18:30 hod.

Srdcová kráľovná

Dráma, 127 min., MP:15, vstupné: 5€

16.2.2020
17:00
Kultúrne centrum
Banská Štiavnica
http://www.kultura.banskastiavnica.sk/
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27.1.
 Práca v meste, individuálne pracovné stretnutia s občanmi k ich
potrebám a požiadavkám.
 Redakčná rada VIO TV a ŠN.
 Pracovné rokovanie so zástupcom Salamandra resort k riešeniu rozvoja Ski centra.
 Vyhodnotenie Štiavnických novín za rok 2019.
 Pracovné rokovanie k zmluvnému ekonomickému zabezpečeniu prímestskej dopravy.
28.1.
 Práca v meste, individuálne pracovné stretnutia s občanmi k ich
potrebám a požiadavkám.
 Uskutočnila sa gremiálna porada zástupcov mestských spoločností a vedúcich oddelení MsÚ.
 Pracovné rokovanie k lesnému
majetku v správe Mestských lesov Banská Štiavnica, spol. s r.o..
29.1.
 Práca v meste, individuálne pracovné stretnutia s občanmi k ich
potrebám a požiadavkám.
 Pracovné rokovanie k dokumentu Nízkouhlíková stratégia mesta Banská Štiavnica – strategický
dokument.
 Stretnutie so zástupcami cirkví
v meste Banská Štiavnica.
 Riešenie správy parkoviska ul.
Dolná.
30.1.
 Práca v meste, individuálne pracovné stretnutia s občanmi k ich
potrebám a požiadavkám.
 Zasadnutie
Predstavenstva
OO CR.
31.1.
 Práca v meste, individuálne pracovné stretnutia s občanmi k ich
potrebám a požiadavkám.
 Pracovné stretnutie k riešeniu
činnosti Technických služieb, m.
p., Banská Štiavnica.
Viera Lauková
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Štiavničania, Štiavnica,
médiá a súvzťažnosti
20.1. vo viacerých médiách bola
spomienka na prof. Štefana Nosáľa v súvislosti s tým, že sa tento deň narodil v r. 1927. Bol to
však tiež on, ktorý dostal Lúčnicu
na svetový piedestál. Bol to však
tiež on, ktorý stál pri jej zrode
medzi brigádnikmi stavby Trate
mládeže z Hronskej Dúbravy do
Banskej Štiavnice v r. 1948 – 49.
20.1. v Rádiu Regina o 10:40 bolo
vyhodnotenie podujatí v Banskej Štiavnici vrámci „Mesta kultúry 2019“, ktorého celoslovenský
primát prvý raz v histórii získala práve Banská Štiavnica. Takže, už nám chýba len to, aby sme
v r. 2026 získali jedinečný európsky primát „Európske hlavné mesto
kultúry“ v roku 2026. 20. – 21.1.
v týchto dňoch bolo prezentované vo viacerých celoslovenských

médiách, že banskoštiavnický rodák JUDr. Michal Truban, predseda Špecializovaného trestného
súdu má súvzťažnosť s M. Kočnerom. Keďže M. Truban všetko
dementoval, počkáme si na výsledok. Celý týždeň v Rádiu Regina bola fantastická propagácia
dychovej hudby Sitňanka, ktorá bude hrať na tradičnej Pavlovskej zábave 25.1. v Sebechleboch.
21.1. v Rádiu Devín dostal výnimočnú poctu významný banskoštiavnický spisovateľ Juraj Červenák, keď v hlavnom večernom
programe mal za sebou až 2 jeho
rozhlasové historické hry – „Kliatba na Zobore“ a „Mŕtvy na Pekelnom
vrchu“. Zdôrazňujem, že táto jeho
druhá hra bola z banskoštiavnického prostredia z r. 1608.
Ján Novák

Pohotovostné lekárenské
služby v okrese Banská Štiavnica
V sobotu 1.2., 8.2., 15.2.,
22.2. (okrem sviatkov)
sú otvorené v Banskej
Štiavnici tieto lekárne:
Lekáreň Helios, Dolná
3, 8:00 – 11.00 hod.,
045/6922322.
Pohotovostné
lekárenské služby sú vykonávané striedavo v týždenných
intervaloch v lekárňach
v Banskej Štiavnici podľa
rozpisu nasledovne:
Nedeľa a sviatok 7.30 – 10.30 hod.
Rozpis služieb: Február 2020
30. – 31.1.2020, Št – Pi, 5. týždeň:
Lekáreň Ametyst, Križovatka 3,
BŠ, 8:00 – 16:00,
1.2., So, Lekáreň Helios, Dolná 3,
045/6922322, 8:00 – 11:00,
2.2., Ne, Lekáreň Ametyst, Križovatka 3, BŠ, 7:30 – 10:30,
3. – 7.2., Po – Pi, 6. týždeň:
Lekáreň Dr. Max, L. Svobodu 42,
BŠ, 7:00 – 16:00,
8.2., So, Lekáreň Helios, Dolná 3,
045/6922322, 8:00 – 11:00,
9.2., Ne, Lekáreň Dr. Max, L. Svobodu 42, BŠ, 7:30 – 10:30,
10.2. – 14.2., Po – Pi, 7. týždeň:
Lekáreň Dr. Max, Bratská 17, BŠ,
7:00 – 15:30,

15.2., So, Lekáreň Helios, Dolná
3, BŠ, 045/6922322, 8:00 – 11:00,
16.2., Ne, Lekáreň Dr. Max, Bratská 17, BŠ, 7:30 – 10:30,
17. – 21.2., Po – Pi, 8. týždeň:
Lekáreň Helios, Dolná 3, BŠ,
8:00 – 17:00,
22.2., So, Lekáreň Helios, Dolná
3, BŠ, 045/6922322, 8:00 – 11:00,
23.2., Ne, Lekáreň Helios, Dolná
3, BŠ, 7:30 – 10:30,
24. – 28.2., Po – Pi, 9. týždeň:
Lekáreň Mima, Energetikov 1, BŠ,
7:30 – 16:00,
29.2, So, Lekáreň Helios, Dolná 3,
BŠ, 045/6922322, 8:00 – 11:00,
1.3., Ne, Lekáreň Mima, Energetikov 1, BŠ, 7:30 – 10:30.
Zdroj: https://www.e-vuc.sk/
bbsk/zdravotnictvo/

Upozornenie
pre prevádzkovateľov malých
zdrojov znečistenia ovzdušia
– právnické osoby
Podľa zákona NR SR č.
137/2010 Z.z. o ovzduší, zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečistenie ovzdušia
a VZN č. 7/2017 §5 písm. k) má
prevádzkovateľ malého zdroja
znečistenia (ďalej len „MZZO“)
povinnosť oznámiť každoročne do 15. februára mestu Banská Štiavnica údaje potrebné
na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia a údaje
potrebné na určenie výšky poplatku podľa skutočnosti uplynulého roka, a to za každý samostatný MZZO osobitne. Ide
najmä o údaje o druhu paliva,
spotrebe paliva a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú, počet prevádzkových hodín,
druh a účinnosť odlučovacích
zariadení, atď.
Tlačivo „Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za
znečisťovanie ovzdušia“ tvorí prílohu č. 1 tohto VZN, ktoré si môžete stiahnuť na stránke mesta
www.banskastiavnica.sk v sekcii nariadenia mesta alebo v sekcii dokumenty a tlačivá (tlačivá
k ochrane životného prostredia
– Oznámenie údajov potrebných
pre určenie výšky poplatku za
znečistenie ovzdušia).
Mesto Banská Štiavnica upozorňuje prevádzkovateľov, že za nesplnenie povinností uvedených
v §6 ods. 4 zákona č. 401/1998
Z.z. o poplatkoch za znečistenie
životného prostredia a určených
v rozhodnutí obce vydanom
podľa §6 ods. 6, uloží obec v prenesenom výkone štátnej správy
prevádzkovateľovi malého zdroja pokutu do výšky 663,87eura.
MsÚ

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
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a aktéri ZMO-žiarsky región operatívne zabezpečili prímestskú dopravu
bude táto prevádzka
prímestských autobusových liniek
v zmysle platného cestovného poriadku premávať.
Uvedená autobusová doprava bola
zabezpečená na základe objednávky medzi ZMO – Žiarsky región
a spoločnosťou SAD Zvolen, a. s..
Zároveň sa dohodlo na uzavretí
dohody medzi ZMO – Žiarsky región a BBSK o refundácii nákladov
1.str.

v plnom rozsahu na zabezpečenie
prímestskej dopravy v uvedených
troch okresoch Banská Štiavnica,
Žarnovica a Žiar nad Hronom a to
preddavkovými platbami.
Od stredy, to je 29.1.2020 už bolo
avizované, že sa obidve strany ako
BBSK a SAD Zvolen, a. s., už dohodli a teda od toho dátumu je
znovu obnovený vzťah hore uvedených strán a toto realizované

dočasné riešenie už skončilo svoje
opodstatnenie.
K tomuto výpadku prímestskej
autobusovej dopravy nemuselo
vôbec dôjsť, keby boli pripravené koncepčné riešenia zo strany
BBSK v tom prípade, keď nastane takýto možný scenár, aký aj nastal. Veľká škoda.
Ing. Marian Zimmermann
zástupca primátorky mesta

Rozpočet mesta na rok 2020
1.str.
Daňovým
príjmom
mesta sú tiež miestne dane,
napr.: z pozemkov, bytov, domov,
stavieb, je tu tiež napríklad daň za
psa. Miestne dane sú rozpočtované v celkovej výške 1 179 840€.
– nedaňové príjmy, kde sú najmä
príjmy z podnikania a vlastníctva
majetku, administratívne poplatky a iné – tieto sú rozpočtované
vo výške 658 188€.
– granty a transfery – ide najmä
o decentralizačné dotácie na prenesené kompetencie, napr. školy,
matrika, ŠFRB, školský úrad a iné.
Ale tiež dotácie z ÚPSVaR na projekty podporujúce zamestnanosť.
– dotácia pre rok 2020, ktorú
mesto získalo zo štátneho rozpočtu vo výške 1 640 000€ a bude
použitá na úpravu ulíc: Mládežnícka, Jána Hollého a Jána Palárika, pričom rozsah bude stanovený až po ukončení verejného
obstarávania. Uvedenú dotáciu je
možné použiť len v súlade so stanoveným rozpisom na úpravu verejných priestranstiev v mestskej
pamiatkovej rezervácii.
Výdavková časť rozpočtu je nastavená tak, aby mesto zabezpečilo základné povinnosti, ktoré
mu vyplývajú zo Zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov. Sú tu rozpočtované výdavky na zimnú údržbu vo výške
204 000€, čistenie miestnych komunikácií vo výške 100 000€,
údržba a oprava miestnych komunikácií (najmä po zime) vo výške
180 000€, výdavky na zber a likvidáciu odpadu 368 000€, výdavky na prevádzku zberného
dvora a kompostoviska vo výške
157 200€, výdavky na prevádzku
verejného osvetlenia 116 000€,

výdavky na údržbu verejnej zelene a výsadbu novej, nákup kvetináčov, lavičiek 54 000€, výdavky
na údržbu detských ihrísk 3 000€
ako aj ďalšie.
V rozpočte mesta sú tiež zahrnuté
ﬁnančné prostriedky na výdavky
súvisiace s úhradou vnútromestskej autobusovej dopravy vo výške 23 824€.
V investičných akciách je zahrnutá rekonštrukcia a úprava verejných priestranstiev vo výške 1 640 000€, na rekonštrukciu
časti ulíc: Mládežnícka, Jána Hollého a Jána Palárika, pričom presný rozsah rekonštrukcie týchto
ulíc bude stanovený až po ukončení verejných obstarávaní.
V roku 2020 je v rozpočte mesta
zahrnutá projektová dokumentácia (PD) na vybudovanie prepojovacieho chodníka na Ulici J.
Fándlyho a chodníka na Ulici L.
Svobodu (časť oproti zdravotníckemu zariadeniu MF Centrum),
pričom v roku 2020 plánujeme aj
samotnú realizáciu. Vybudovanie
odvodnenia ulice Pod Kalváriou
s povrchovou úpravou, opravy
a rekonštrukcie oporných múrov
(havarijné situácie), ako aj ďalšie.
V rámci projektových dokumentácií sú v rozpočte mesta zahrnuté nasledovné:
PD Ulica Jána Palárika: 10 000€
PD ulica Mládežnícka: 20 000€
PD chodník J. Fándlyho a L. Svobodu: 15 000€
Štúdia realizovateľnosti parkoviska Mierová: 21 500€
Z rozpočtu mesta bude potrebné zabezpečiť spoluﬁnancovanie
úspešných projektov. Ide najmä
o projekty v rámci dotácií z MK
SR – „Obnov si svoj dom“, Environmentálneho fondu, Ministerstva

vnútra SR, Slovenského atletického zväzu a ďalších, ktoré sú v súčasnosti v štádiu hodnotenia.
Na plnenie úloh v sociálnej oblasti bolo z rozpočtu mesta vyčlenených cca 260 000€. Mesto bude
naďalej poskytovať opatrovateľskú službu, prevádzku zariadenia pre bezdomovcov, komunitné
centrum, sociálny taxík a ďalšie.
Pre oblasť kultúry, kultúrnych
podujatí, ako aj fungovania kina
Akademik a mestskej knižnice sú
v rozpočte mesta vyčlenené výdavky vo výške 218 576€.
Pre zabezpečenie vydávania
Štiavnických novín sa v rozpočte
vyčlenilo 31 295€ a na vysielanie
mestskej televízie suma 30 468€.
Na športovú oblasť je v rozpočte mesta vyčlenených 213 500€,
z toho na prevádzku plavárne
120 000€ a na prevádzku štadióna 13 000€. Z dotácie Úradu vlády SR sa v roku 2020 vybuduje na
štadióne zavlažovací systém.
V rozpočte mesta sú vyčlenené
prostriedky aj na dotácie pre subjekty v oblasti kultúry, športu, sociálnej a ochrany životného prostredia. Tieto prostriedky sú vo
výške 47 000€. Subjekty o dotácie
mohli požiadať do 31. 12. 2019.
Rozpočet je schválený, je to však
dokument, ktorý sa v priebehu
roka vyvíja a mení podľa príjmov
a potrieb v jednotlivých oblastiach života v meste. Takisto rozpočtované položky sú následne
predmetom verejného obstarávania, ktoré ukáže, či je možné uvedenú položku zrealizovať alebo
je potrebné ju upraviť, či už rozsahom, resp. úpravou ﬁnančných
prostriedkov.
Ing. Ivana Ondrejmišková,
prednostka MsÚ
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Región Banská
Štiavnica
na veľtrhu cestovného ruchu
ITF Slovakiatour 2020.
OOCR Región Banská Štiavnica spolu s Informačným centrom
v Banskej Štiavnici sa v dňoch
23.1. – 26.1.2020 už tradične zúčastnili jedného z najvýznamnejších veľtrhov cestovného ruchu
v strednej Európe, aby prezentovali nielen mesto Banská Štiavnica, ale aj priľahlý región.
Na tento veľtrh sme chodili od roku
2010 s vlastným stánkom, teraz
sme už druhý rok spolu o ostatnými OOCR – kami súčasťou stánku
banskobystrického kraja pod hlavičkou „Za horami za dolami“.
Počas štyroch dní sa vo veľkorysom priestore nášho stánku
predstavilo množstvo domácich
producentov z celého kraja svojimi výrobkami či službami. Hlavnou témou bola rozprávka Pavla
Dobšinského Pamodaj šťastia lavička s príbehom o dievke, ktorá
sa vydala hľadať šťastie do sveta
Prostredníctvom tejto témy sme
predstavovali 7 produktových línií
(zážitkov) kraja.
Program stánku moderoval „Pavol Dobšinský“, ktorý ponúkal návštevníkom fotku na „Lavičke šťastia“, vyskúšať si cyklodrezinu
z Horehronia, či posedieť si na sedačke z niekdajšej lanovky. Súčasťou prezentácie kraja bol aj bohato prestretý stôl s dobrotami
od regionálnych výrobcov, kde sa
okrem iných prezentovali aj vína
z Hontu, ktoré v Banskej Štiavnici ponúka na ochutnanie či predaj Vinocentrum. Veľký úspech
zožali sokoliari zo základnej školy
M. Hella v Štiavnických Baniach,
vďaka ktorým bolo v našom stánku stále veľa zvedavcov.
Rozdali sme množstvo propagačného materiálu, potešili srdcia
návštevníkov bohatým kultúrnym
programom, spevom či tancom.
Na workshopoch si dospelí aj deti
vyskúšali tradičné remeslá a dozvedeli sa množstvo informácií
o kraji a miestach, kam sa oplatí
ísť pozrieť. Niekoľko z nich vyhralo ceny, ktoré venovali do tomboly mesto Banská Štiavnica, Hotel
Grand Matej aj Vinocentrum.
Ďakujeme všetkým, ktorí svojou
účasťou, pomocou či organizáciou
prispeli k zdarnému priebehu tohto podujatia a veríme, že sa stretneme aj o rok.
Región Banská Štiavnica
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AKTUALITY

ponuka

práce
1. referent v administratíve agentúrnej kancelárie Allianz SP, Obrancov mieru 1, B. Štiavnica,
p. Skarbová, tel.: 0905779196,
e-mail:eliska .skarbova@oz .
allianzsp.sk, za mesiac od 500€, VŠ
1. a 2.st., VPM 2, nástup ihneď
2. denná recepčná – J & T Logistic,
s.r.o., Dolná 12/A, B. Štiavnica, p.
Tereň , tel.: 0902903290, za mesiac
od 520€, ÚSO, VPM 1, nástup ihneď
3. thajský/á masér/-ka – Ad&MS,
Dolná 12/, B. Štiavnica, p. Adamský, tel.: 0948833883, e-mail:
slavomiradamsky@gmail.com, za
mesiac od 600€, ZV, VPM 2, nástup
01.02.2020
4. klientsky poradca – Nová Baňa,
B. Štiavnica – Kooperatíva poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group,
Robotnícka 3, B. Štiavnica, p. Orságová, tel.: 0918410204, e-mail: orsagovam@koop.sk, za mesiac od
696€, ÚSO, prax aspoň 1 rok, nástup ihneď
Spracovala na základe podkladov
ÚPSVaR BŠ:
Ingrid Kosmeľová

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
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Oznam o výberovom konaní
Implementačná agentúra –
Ministerstva práce, sociálnych
vecí a rodiny Slovenskej
republiky podporuje výkon
komunitného centra:
mesta Banská Štiavnica
v rámci Národného projektu
Budovanie odborných
kapacít na komunitnej úrovni
(ITMS 2014+:312040Y403)
Poskytovateľ Komunitného centra
(KC) mesto Banská Štiavnica, so sídlom Radničné námestie 1, 969 24
Banská Štiavnica vyhlasuje výberové konanie na:
a) jedno pracovné miesto odborného garanta KC;
b) jedno pracovné miesto odborného pracovníka KC;
c) jedno pracovné miesto pracovníka KC
Výberové konanie sa uskutoční dňa 11.2.2020 o 13:00 hod.
v priestoroch zasadacej miestnosti
Mestského úradu v Banskej Štiavnici (budova radnice, prízemie, miestnosť č. 4), Radničné námestie 1, 969
24 Banská Štiavnica.
Záujemcovia o niektorú z uvedených pracovných pozícií môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať
poštou na adresu Mesto Banská
Štiavnica, Radničné námestie 1,
969 24 Banská Štiavnica. Záujem-

covia vo svojej žiadosti jednoznačne určia, o ktorú konkrétnu pozíciu,
príp. o ktoré pozície (ako alternatívy
z uvedených možností) majú záujem.
Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 6.
2. 2020. Záujemcovia, ktorých písomné žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne
uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.
Zoznam požadovaných dokladov
k žiadosti o prijatie do zamestnania (v ktorej je jednoznačne určené, o ktorú pozíciu alebo pozície
sa kandidát uchádza):
– žiadosti o prijatie musia mať písomnú formu
– štruktúrovaný životopis uchádzača
(CV) vo formáte Europass
– doklad o najvyššom dosiahnutom
vzdelaní
– potvrdenie o návšteve školy, ak je
relevantné (musí obsahovať najmä
nasledujúce informácie: názov a sídlo
školy, školský rok a študijný odbor),
– doklady potvrdzujúce odbornú
spôsobilosť, resp. prax
– uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od
predchádzajúceho zamestnávateľa
alebo od organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval
– výpis z registra trestov (nie starší
ako 3 mesiace).

Upozornenie: Uchádzači, ktorých
žiadosti do výberového konania boli
doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania! Na výberové konanie budú pozvaní iba záujemcovia, ktorí spĺňajú
kvaliﬁkačné predpoklady na danú
pozíciu.
Miestom výkonu práce je: Komunitné centrum, Šobov 1407/7, 969
01 Banská Štiavnica.
Dátum predpokladaného nástupu do
zamestnania je 1.3.2020.
Pre pracovné pozície odborný garant KC je stanovená hrubá mzda
1268,34€, odborný pracovník KC
1102,91€ a pracovník KC 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.
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho
rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
www.esf.gov.sk, www.employment.
gov.sk, www.ia.gov.sk.
MsÚ

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
141 m2, zastavané plochy a nádvoria, na ktorom je bytový dom po-

stavený, vo veľkosti 6991/340320
do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Aleny 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
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Vyhodnotenie Štiavnických novín
za rok 2019

V pondelok 27.1.2020 sa konalo
slávnostné vyhodnotenie
Štiavnických novín za rok
2019.
Po úvodných slovách a privítaní hostí redaktorom ŠN nasledoval slávnostný príhovor primátorky mesta Mgr. Nadeždy Babiakovej,
ktorá všetkým prítomným poďakovala za náročnú prácu, ktorú vykonávajú pre čitateľov Štiavnických
novín. Máme za sebou 30 rokov
vydávania ŠN a pri tejto príležitosti sme v marci 2019 vydali aj špeciálnu prílohu ŠN. Rok 2019 bol rokom, počas ktorého sme intenzívne žili kultúrou ako prvé mesto na
Slovensku „Mesto kultúry 2019“. Vydávali sme okrem iných špeciálnych
príloh ako „Správa o stave mesta“
a „Kultúrne leto“ aj kultúrne prílohy
„Almázia“ s dvojtýždenným intervalom. Pri tejto príležitosti využívam

Tvorcovia mestských novín

foto Martina Ottinger, VIO TV

možnosť sa poďakovať všetkým našim prispievateľom, ktorí počas celého roka posielali svoje príspevky
do Štiavnických novín, samozrejme našim verným čitateľom, pre
ktorých pripravujeme každý týždeň
najzaujímavejšie témy a príspevky
z diania v našom krásnom historic-

kom meste Banská Štiavnica. Bez
Vás by táto práca nemala zmysel,
a preto pevne verím, že ostanete aj
naďalej s nami a budete s nami zdieľať radosti, ale aj starosti, ktoré nás
trápia… Ďakujeme! S úctou
Michal Kríž,
redaktor ŠN

Slovenské hviezdy smerujú do Štiavnice
Po mnohých rokoch sa do
Banskej Štiavnice vracia
zoskupenie Fragile.
Mimoriadne obľúbené vokálne zoskupenie vystupovalo v našom meste pred viacerými rokmi, keď jeho
sláva a značka bola na raketovom
vzostupe. Možno si mnohí spomínajú na vypredané koncerty v evanjelickom kostole a neskôr aj na vydarený koncert v amﬁteátri pod
Novým zámkom.
Od tej doby kapela zvýšila svoje renomé a má za sebou stovky koncertov najmä na Slovensku a v Českej republike. Rovnako má za sebou
viaceré ojedinelé projekty – spomedzi nich spomenieme len spoluprácu s Richardom Mullerom alebo Fragile Queen s vlastným prevedením
legendárnych hitov najväčšej rockovej kapely.
Zoskupenie vystúpi v Banskej
Štiavnici už 16. februára a lístky si je
možné zakúpiť v Informačnom centre na Námestí sv. Trojice, na portáli
kultura.banskastiavnica.sk a v sieti
Tickeportal. Veríme, že Štiavničania si nenechajú ujsť príležitosť nielen vychutnať si skvelú hudbu, ale aj
originálny humor a uvoľnenú atmosféru v podaní členov kapely.
Tým ale naša ponuka nekončí. Už

22. februára chystáme pre deti ďalší ročník podujatia Zimomravenie.
Opäť nebudú chýbať tvorivé dielne,
divadelné predstavenia, spoločenské hry a iné prekvapenia, určené
pre celé rodiny s deťmi. Zimomoravenie si vybudovalo dobré meno
medzi deťmi nielen v Štiavnici a tešíme sa, že aj v tomto roku bude
spojené s rozšírenou ponukou ﬁlmov pre deti počas jarných prázdnin
v kine Akademik.
6. marca naštartujeme sériu divadelných komédií, ktoré sa tešia stále
väčšiemu záujmu Štiavničanov. Tentoraz uvedieme predstavenie Milenec, v ktorom sa predstavia Martin
Mňahončák, Karin Haydu, Mirka
Partlová a Dominika Žiaranová. Brilantná komédia svetoznámeho amerického autora Neila Simona, Last
of Red Hot Lovers, vtipným spôsobom prevedie diváka svetom plným
nástrah, ktoré čakajú na muža po 22
ročnom manželstve. Hlavný hrdina,
usadený majiteľ reštaurácie, už nedokáže odolávať pokušeniu a vyberie sa na cestu do sveta milostných
románov. Rozhodne sa čeliť nástrahám zakázanej nemanželskej lásky.
Objektom jeho túžob sa postupne
stávajú tri atraktívne ženy, s ktorými sa dostáva do víru komických aj
pikantných situácií. Nezastaviteľný

podprahový boj o nadvládu jedného
alebo druhého pohlavia v spoločnosti autor dokonale zachytil, no nechal
na diváka, nech si určí svojho víťaza.
V komédiách na javisku kultúrneho centra budeme pokračovať aj
v apríli. 18. 4. uvedieme hru Horúca sprcha. Predstavenie neponúka stopercentne osvedčené rady na
vyriešenie manželskej krízy, ale bez
ohľadu na vek a teplotu v sále (ako
aj na teplotu vo vzájomných partnerských vzťahoch) dokáže diváka
osviežiť a pobaviť. Na diváka čaká
množstvo zábavných situácií, prekvapivých gagov, konverzačná ľahkosť aj situačná premenlivosť. A to
všetko korunované vynikajúcimi
hereckými výkonmi, garantujúcimi
nezabudnuteľný divadelný zážitok.
V inscenácii Horúca sprcha hrajú:
Zuzana Tlučková, Peter Kočiš, Marcel Ochránek, Přemek Boublík, Katarína Ivanková, Thomas Puskailer,
Jakub Lorencovič.
A to nie je všetko. Na máj pripravujeme spracovanie slovenskej klasiky
– Ťapákovci! Viac informácií o tomto
predstavení prinesieme včas aj čitateľom Štiavnických novín.
Lístky na všetky naše predstavenia
nájdete v informačnom centre a na
kultura.banskastiavnica.sk.
Rastislav Marko
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kam v BŠ

a okolí ?
31.1. Vedomostný kvíz: Múdra
Štiavnica. Art Cafe, Akademická
327/2, Banská Štiavnica, 17:00.
Fašiangová ochutnávka vín.
Vstupné 20,00eur/osoba. Rezervácia miest vopred nutná. Penzión na Kopci, Športová 8, Banská
Štiavnica, 17:00.
1.2. Párty ples: Oldies – 4. ročník
„Párty Plesu“, Kultúrne centrum,
Kammerhofská 1, Banská Štiavnica, 19:00.
Ples štiavnickej Živeny. Reštaurácia Ametyst, Križovatka 3, BŠ,
cena vstupenky 25eur, 19:00
Fašiangová Paráda. Kultúrny
dom, obec Beluj, 12:30.
2.2. Raňajky s koučkou Veronikou, Coburg coﬀee & burger, Radničné námestie 43/12, 969 01
Banská Štiavnica, 9:00.
4.2. Koncert : Rant. Berlínske duo
s jedinečnou hudobnou identitou. KC Eleuzína, Horná ružová 1,
Banská Štiavnica, 20:00.
7.2. Slepačinec vol.3. Archanjel
caﬀe bar, Radničné Námestie 10
B, Banská Štiavnica, 21:00.
7.2. Seminár : Fero Király – Botanická záhrada. ZUŠ Banská Štiavnica, Námestie sv. Trojice 4, Banská Štiavnica, 14:00.
Región Banská Štiavnica

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
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Záhradkárske
okienko

Rekonštrukcia exteriéru Piargskej brány

Milí záhradkári, nastal nový
rok 2020, tak už pomaly začíname s jarnou prípravou na
ďalšiu sezónu. Začiatkom roka
treba pozbierať matky z jadrovín, ale aj z kôstkovín, ak ste
to nestihli ešte urobiť, môžete
ešte do 15.2. Odstrihnuté matky (jednoročné výhonky) uložíme do piesku v tmavej chladnej
miestnosti. Začiatkom februára sadíme semiačka teplomilných rastlín (papriky, paradajky atď).

Štiavničania isto zaregistrovali, že koncom minulého roka
Piargska brána dostala nový
šat a opeknela.

Michaela Mojžišová

Hlasovanie
za terapeutický chodník
Občianske združenie Senior pri
Domove Márie je nezisková organizácia, ktorá sa snaží zlepšovať kvalitu života v našom zariadení. Preto sme sa zapojili
do projektu Tesco – „Vy rozhodujete, my pomáhame“, kde by sme
radi získali ﬁnančnú dotáciu na
vybudovanie
terapeutického
chodníka. Terapeutický chodník bude upravená časť záhrady
a jeho jednotlivé časti budú zložené z prechodov rôznych materiálov: dreva, kameňa, piesku,
stromovej kôry, drevených podstavcov, guľôčok, štrku. Tento
chodník bude slúžiť na pravidelné prechádzky našich klientov s Alzheimerovou chorobou
a demenciami s cieľom dopriať
im kontakt s rôznymi materiálmi, zlepšiť ich fyzickú zdatnosť,
psychickú pohodu a celkovo prispieť k zlepšeniu kvality ich života. Hlasovať môžete v štiavnickom Tescu prostredníctvom
žetónov, ktoré získate za svoj
nákup. Ďakujeme za podporu!
OZ Senior pri Domove Márie

Informačné
centrum
Banská Štiavnica.
Otváracie hodiny: každý deň
február: 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

ukončená

Z tohto dôvodu sme požiadali realizátora rekonštrukčných prác, konateľa ﬁrmy Obnova, s.r.o., Mgr. Michala Hrčku, aby nám zodpovedal
na pár otázok:
Kedy ste začali s rekonštrukciou
Piargskej brány, kedy bola ukončená?
„Na začiatku rekonštrukčných prác si
v roku 2017 pamiatkový úrad stanovil za cieľ vykonať poctivý reštaurátorský výskum, na základe ktorého by sme
tento skvost dali do pôvodného historického stavu. Pri obnove sa postupovalo
v súlade s vydaným rozhodnutím Krajského pamiatkového úradu v Banskej
Bystrici z 22.12.2016. Stavebné práce
na základe verejného obstarania dodávateľa stavby sa začali v júni 2017 a trvali do 30. 11. 2019, s malými úpravami exteriéru trvali do konca roka 2019.
Interiér stavby bude rekonštruovaný
v priebehu nasledujúcich 2 rokov.“

Aká bola celková výška investície
samotnej rekonštrukcie?
„Celková investícia z rozpočtu pamiatkového úradu a za výdatnej pomoci Ministerstva kultúry SR na rekonštrukciu
fasády, odvlhčenie, prípojky, kompletnej obnovy sochy Floriána reštaurátorským spôsobom, ale aj s nákupom
pozemkov a časti opevnenia od súkromného vlastníka, so stavbou inžinierskych sietí a spevnených plôch bola za
posledné 3 roky vo výške 180 208EUR.“
Čo všetko sa ešte zrekonštruovalo?
„Obnova fasády tejto národnej kultúrnej pamiatky bola veľmi náročná, mno-

Prechod popod Piargsku bránu
hé z kamenných prvkov boli doslova
v havarijnom stave, čiže obnovili sme
rímsy, atiky, voluty, šambrány, odstránili sme cementové omietky až na murivo a vysušili, mnohé časti omietky
v hornej časti sme fixovali a kompletne obnovili. Obnovou prešla aj strecha,
ktorá má nové oplechovanie. Objekt
má nové napojenie na inžinierske siete s chachtami, napojenie na kanalizáciu, zabezpečili sme cirkuláciu dažďovej
vody tak, aby nedevastoval základy, obnovili sme múr, ktorý spája baštu s Piargskou bránou. Verím že aj mesto pristúpi k obnove bašty, aby sa zabránilo
vlhnutiu obnovenej steny, a aby všetky
zachované časti boli esteticky rovnocenné. Vymenili sme skladbu cesty vrátane
dlažby a spevnených plôch. V okolí bude
nový trávnik. Sochu Floriána dostal do
rúk skúsený reštaurátor, ešte aj ruženec
sme zachovali, opravili a dali ho do pôvodného stavu, nebol súčasťou sochy,
ale niekto mu v minulosti na krk zavesil
pekné koráliky s krížikom. Doplnili sme
nové dvere a odstránili betónové schodisko tak, aby sa dalo na jeho miesto
namontovať nové dubové podľa jedného nájdeného stupňa.“
Aké bude ďalšie využitie objektu?
„Podľa vyjadrenia pamiatkarov o využití objektu sa ešte stále vedú odborné
diskusie, existuje niekoľko nápadov na
využitie objektu v správe pamiatkového úradu, ale je predčasné o tom hovoriť, kým nie sú schválené projekty pre
riešenie interiéru, ktoré bude predmetom prác v tomto a nasledujúcom roku.
Určite to bude priestor na prezentáciu a históriu tejto stavby, na prezentáciu pamiatkovej rezervácie, európskeho kultúrneho dedičstva či svetového
kultúrneho dedičstva. Akou formou?
To je na odbornej diskusii. Malosť toho
priestoru, šikmé úzke schodište, nám

foto Archív Obnova, s.r.o.

nedovoľujú urobiť z toho miesta verejne prístupný objekt s každodennou
návštevnosťou, ale obyvatelia BŠ, okolia a turisti budú môcť ten objekt obdivovať.“

Budú ešte práce pokračovať aj
v tomto roku?
„Plánom pamiatkarov je na priečelie
budovy umiestniť erb, ktorý ho zdobil
v minulosti a strecha bude skrášlená
o nádstavce šišky, ktoré sú v súčasnosti
v ateliéri, z pôvodných 6 kusov sa zachoval iba fragment jednej. Bude realizovaná obnova okien a vnútorných dverí
a zateplenie strechy a podláh, obnovíme aj interiér, objekt dostane novú vnútornú elektroinštaláciu, inžinierske siete, podlahy, sanitu, obnovené omietky,
priznáme všetky historické prvky, ktoré
sme objavili pri vyprataní priestoru alebo ešte objavíme.“
„V súčasnosti – Piargska brána je zrekonštruovaná, je fotogenická a turisti ju
dúfam budú obdivovať a obyvatelia BŠ
budú na túto stavbu hrdí a budú tam
smerovať svoje prechádzky a pohľady.“
Za rozhovor poďakoval
Michal Kríž
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Spomíname...
Denné centrum 2 Banská
Štiavnica, časť Štefultov
spomína.
Dňa 21.01.2020 nás zastihla smutná správa, že z našich radov navždy
odišiel dlhoročný aktívny člen Milanko Štencl. Tvoje miesto v DC
(klub) ostalo prázdne. Iba horiaca
sviečka a kvetinka Ťa nám pripomína. Už teraz nám Milanko veľmi chýbaš. Tvoje milé a vždy veľmi
múdre slová, tichý úsmev, básne,
ktoré si každému z nás venoval,

oznamy,

keď mal nejaký sviatok. Bol si naším veľmi dôležitým a aktívnym
členom. Do našej kroniky, ktorú si
viedol už dlhú dobu si poctivo zapisoval všetky aktuálne a dôležité činnosti nášho DC – klubu.
Odišiel si z našich radov, stratil si sa
nám zo zorného uhla, ale neodišiel
si z našich sŕdc a myšlienok. Ak je
pravdou, že človek je živý, pokiaľ si
na neho niekto spomína, tak Ty Milanko budeš ešte dlho medzi nami.

Spomienka
„Utíchlo
srdce, utíchol hlas,
mala si rada život a všetkých
nás. Hoci si odišla a niet Ťa medzi nami, v našich
srdciach zostaneš stále s nami.“
Dňa 30. januára 2020 si
pripomenieme 1. výročie,
čo nás navždy opustila drahá mama, stará mama, sestra Emília Benyová, rod.
Juhásová. S láskou spomínajú dcéry s rodinami. Kto
ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.

Denné centrum 2
Banská Štiavnica – Štefultov

„Baníci na Slovensku boli aj budú“
Slávne, vysoké a neomylné prezídium Vás týmto pozýva na „28.
reprezentačný banícky ples – jubilejný 20. celoslovenský“ 14. febru-

ára 2020(piatok) o 19.00 hod.
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

Zvozy separovaného odpadu
Technické služby, m. p.,
Banská Štiavnica oznamujú
obyvateľom mesta, že zvozy
separovaného odpadu sa
v mesiaci február 2020 uskutočnia nasledovne:
– ul. A. Bernoláka, P. Dobšinského,
Drevená, J. Fándlyho, M. Hattalu,
I. Krasku, J. Matušku, Okrúhla, L.
Novomestského, Slovanská, Staničná, Ľ. Štúra, E. M. Šoltésovej, Trate mládeže, Železničiarska – raz za
2 týždne v dňoch: 10.2., 24.2.
– ul. Drieňová, Kysihýbelská, Kolpašská, Okrajová, Ovocná, Poľovnícka, Roľnícka a Bratská 22, 23,
24, 25, 26 – raz za mesiac: 10.2.
– ul. 1. mája 13, Antolská, M. Benku, Brezová, Budovateľská, V. Clementisa, L. Exnára, Horná Huta,
J. Horáka, J. A. Komenského, G. Z.
Laskomerského, Rakytová 8, Lintich, Kremenisko, Obchodná, Povrazník, A. T. Sytnianskeho, Šmidkeho, Špitálska – raz za 2 týždne

v dňoch: 11.2., 25.2.
– ul. 29. augusta, J. I. Bajzu, Cintorínska, R. Debnárika, J. C. Hronského, Hutnícka, S. Chalupku, Ilijská, J.
Jesenského, J. Kollára, Š. Krčméryho, Kríkova, Š. Moyzesa, Na Mária
šachtu, Na Matej štôlňu, Na Maximilián šachtu, B. Němcovej, Obrancov mieru, Nám. padlých hrdinov,
Partizánska, Podhájska, Potočná,
Požiarnická, Rakytová (okrem č. 8),
Srnčia, Školská, J. Škultétyho, J. G.
Tajovského, B. S. Timravy, F. Urbánka, Úzka – raz za mesiac: 27.2.
– ul. Banícka, Družstevná, Mládežnícka, Pletiarska, Pod Kalváriou, Ľ.
Podjavorinskej, Poľnohospodárska,
SNP, Športová, I. Tótha, Údolná, 8.
mája, Akademická, Malé trhovisko
(okrem č. 18), Robotnícka, Remeselnícka, Na Zigmund šachtu – raz
za mesiac: 19.2.
– ul. J. Augustu, Botanická, Belianska, Belianske jazero, J. Bottu, Dolná a Horná Resla, Dolná a Horná ružová, Družicová, J. Gagarina,
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spomienky

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.

OZNAMY

Hájik, J. K. Hella, M. M. Hodžu, J.
M. Hurbana, Kamenná, M. Kukučína, Ď. Langsfelda, D. Licharda, Malá
Okružná, Mierová, Michalská, A.
Pécha, Radničné nám., Staromestská, Staronová, Starozámocká, Vilová, Vodárenská, Výskumnícka,
Pod Červenou studňou, Úvozná 1 –
raz za mesiac: 26.2.
– ul. 1. mája 5, 16, 17, Malé trhovisko 18, Klinger, P. Kyrmezera, Bočná, Katova, Spojná, Zvonová 11,
Strieborná, Š. Višňovského, Novozámocká, Farská, J. Hollého, A. G.
Göllnerovej, J. Palárika, Záhradná,
Úvozná (okrem č. 1), Nad Rozgrundom, Kutnohorská, S. Mikovíniho,
V. Václavekovej, Pod Trojickým vrchom 6 – raz za mesiac: 12.2.
Prosíme o vyloženie vriec do 7:00
hod. V prípade zlých poveternostných podmienok sa zvoz uskutoční v náhradnom termíne, o ktorom
Vás budeme včas informovať.
Heiler Peter,
riaditeľ podniku

Výstava
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

Oznam
Milí záhradkári, dňa 23.3.2020
sa bude konať degustácia vín
v Pukanci. Záujemcovia sa môžu
prihlásiť na t. č.: 0903 250 921
alebo v predajni Imo Elektro u Bohuša.
Výbor ZO – SZZ v Štefultove

Ponuka
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
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Hľadá sa
domov…

číslo 4 • 30. január 2020
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Seminár loveckej lukostreľby
v Banskej Štiavnici

Dňa 23. januára 2020 sa uskutočnil seminár a inštruktáž
loveckej lukostreľby pre
mladých lukostrelcov –
študentov školy v priestoroch
školského internátu Strednej
odbornej školy lesníckej
v Banskej Štiavnici.

Občianske združenie Murko,
Kakalík a Miška je združenie, ktorého snahou je zvyšovanie povedomia o ochrane a právach zvierat.
Naším hlavným zámerom je však
záchrana voľne sa pohybujúcich
zvierat, hlavne mačiek. Cieľom je
zabezpečiť domov pre opustené
a týrané zvieratá a zabezpečenie
veterinárnej starostlivosti.
Kto by chcel mať doma miláčika,
nech neváha a kontaktuje naše
občianske združenie.
Kocúr Riško si hľadá domov je
testovaný, kastrovaný, odčervený
a zaočkovaný.
Bližšie info k adopcii na:
www.ozmurko.sk, 0910 903 947.
OZ Murko

Seminár viedli skúsení loveckí inštruktori: podpredseda PO Slovenského klubu loveckej lukostreľby Ing. Štefan Miko a Ing. Peter
Urblík, PhD., priamo pod vedením
predsedu poľovníckej organizácie
Slovakbowhunting Mgr. Art. Štefana Jakubíka.
Málokto vie, že Stredná odborná
škola lesnícka v Banskej Štiavnici sa
môže pochváliť ďaľším prvenstvom
vo svojej dávnej histórii. Z tohto dôvodu si dovoľujem oboznámiť širokú poľovnícku, ale i laickú verejnosť
o prvých krokoch novovzniknutého krúžku mladých loveckých lukostrelcov. Krúžok bol založený v septembri 2019 na internáte Strednej
odbornej školy lesníckej v Banskej
Štiavnici pod vedením Mgr. Vladimíra Bačíka. Do krúžku sa prihlásili chlapci aj dievčatá a stále pribúdajú aj ďalší študenti, ktorí sa chcú
pridať k tejto tradičnej metóde lovu.
Verím, že svojou činnosťou prispejeme ku propagácii v oblasti loveckej lukostreľby na Slovensku. Lov
lukom si vyžaduje kvalitnú prípravu a neustále precvičovanie, je pod-

Mladý lukostrelec s loveckým inštruktorom
statne zložitejší ako lov puškou.
Slovakbowhunting je poľovnícka
organizácia združujúca poľovníkov
loviacich lukom a priaznivcov tejto tradičnej metódy lovu. Slovenské poľovníctvo tvorí neoddeliteľnú
súčasť kultúrneho dedičstva národa, je prostriedkom chovu, ochrany
a regulácie stavov poľovnej zveri. Je
výrazným nástrojom pre rozvoj turizmu vidieka a jeho cieľom je vplývať na poľovnícku a širokú verejnosť
osvetovou a prijateľnou formou pri
presadzovaní tejto tradičnej metódy lovu. Lov lukom je výzvou pre
lovcov, ktorí chcú zažiť dobrodružný lov aj keď vedia, že v tomto prípade má lovená zver vyššie šance
ako lovec. PO Slovakbowhunting
sa podieľa na tvorbe skúšobných

poriadkov pre doplnkovú skúšku
odbornej spôsobilosti z poľovníckej
lukostreľby.
Na záver chcem povedať, že ustanovujúca schôdza PO Slovenského
klubu loveckej lukostreľby sa konala 12. 3. 2019 v priestoroch SOŠL
v Banskej Štiavnici a aj tento rok
sa bude konať znovu u nás koncom
mesiaca februára. Je to hlavne z dôvodu, že všetci poľovníci (nielen lukostrelci) považujú SOŠL v Banskej
Štiavnici za základný pilier poľovníckych a lesníckych tradícií nielen
u nás, ale i v regióne strednej Európy.
„Lov lukom je najstarší spôsob lovu. Tak
starý, ako je samotná vášeň z lovu.“
Lovu lukom zdar!

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!
Robo Petro

Študenti Strednej odbornej školy lesníckej v Banskej Štiavnici

foto Vlado Bačík

foto Vlado Bačík

Vladimír Bačík
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KULTÚRA

Aktuálne v kine Akademik
Piatok 31.1. o 18:30 hod.
Nedeľa 2.2. o 18:30 hod.

Slušní chlapci
Akcia, 113 min., MP:12, vstupné: 5€. Režisér a scenárista Guy
Ritchie opäť prichádza so štýlovou akčnou komédiou plnou hereckých hviezd. Slušní chlapci – to
sú Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Colin Farrell, Hugh
Grant a ďalší. Dej sa točí okolo Američana Mickeyho Pearsona
(McConaughey), ktorý si v Londýne vybudoval výnosné marihuanové impérium. Keď sa v podsvetí začne šuškať, že chce skončiť
s biznisom a odísť z trhu, rozbehne
sa
kolotoč
klamstiev,
úplatkov, vydierania a zákerných podrazov, v ktorom chce
každý zo zúčastnených získať čo
najväčší podiel pre seba.

Sobota 1.2. o 18:30 hod.

Príliš osobná
známosť
Komédia, 107 min., MP:15, vstupné: 5€

Nedeľa 2.2. o 16:00 hod.

Labková patrola:
Pripravení pomáhať
a zachraňovať
Animovaný, 70 min., MP, vstupné: 5€. Labková patrola sa vracia do kín a tento raz sa vám
partička psích záchranárov na
čele s chlapcom Ryderom predstaví v špeciálnom pretekárskom filme. V Adventure Bay sa
schyľuje k veľkolepým automobilovým pretekom a kamaráti Marshall, Rubble, Chase, Rocky,
Zuma a Skye pomáhajú s prípravami. Labky spolu vytvoria servisný tím pre svojho obľúbeného
pretekára a tešia sa, že mu pomôžu zvíťaziť.

Utorok 4.2. o 18:30 hod.
/Festival SCANDI/

Srdcová kráľovná
Dráma, 127 min., MP:15, vstupné:
5€. Úspešná právnička Anna žije
v krásnom modernom dome s dvomi
dcérami a manželom lekárom Pet-

rom. Jej perfektný život ohrozí
až príchod Petrovho problematického násťročného syna z predošlého vzťahu, s ktorým Anna naviaže intímne puto. To, čo sa
zdalo byť len jemným flirtom,
sa rýchlo premení v znepokojivý príbeh sily, zrady a zodpovednosti s ničivými následkami…

Štvrtok 6.2. o 18:30 hod.

Vtáky noci
a fantastický
prerod Harley Quinn
Akcia, dobrodružný, 120 min.,
MP:15, vstupné: 5€. Vo filme rozpráva hlavná hrdinka svoj prekvapivý príbeh tak, ako to vie
len ona. Keď sa v Gothame jeho
najnechutnejší sebestredný zločinec Roman Sionis a jeho horlivá pravá ruka Zsasz zamerajú
na dievča menom Cass, mesto počas jej hľadania okamžite prevrátia hore nohami. Cesty štyroch svojských žien – Harley,
Huntress, Black Canary a Renee
Montoya – sa pretnú a ony nemajú na výber.

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.2/2020: „Pravda
skôr lieči, než bolí a vždy sa bude neznášať so lžou, tak ako olej s vodou.“
Výhercom sa stáva Oľga Dubovanová, Prenčov. 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
10.02.2020.
V tajničke sa ukrýva výrok Brechta:
A., Odev Mexičanov, Stredisko požiarnej ochrany skr., Slavomír,
predložka,
B., Začiatok tajničky, kyslík,
C., Sodík, časť atolónu, zárodok dieťaťa, trpaslík na severe,
D., Zlý človek, slov, skupina, pokoj,
draslík,
E., Posielal básn., severské meno,

R

Í

Ž

meno Hegerovej, úder v boxe,
F., Muž, exotické zviera, rastlinné
maslo, svit,
G., Príbytok včiel, plávaj, 1000 kg,
veľký sláčikový nástroj,
H., Dezert, meno Czoborovej,
meno manželky Chaplina, jód,
I., Dotieravý hmyz, skupenstvo
vody, oranie, zn. kozmetiky,
J., Cítenie, hrdlá, vyčisti praním,
tlie česky,
K., Koniec tajničky, 12 mesiacov,
L., Hliník, ponatriasaj, muž v brnení.
1., Pracovná výchova, pukotaj, staroegyptský Boh Slnka,
2., Obaja, plápolal, ofúkal,
3., Ozn. áut Holandska, meno Mikušeka, mzda, slovenský podnik,
4., Vnímal text očami, pocit nenasýtenia, otázka na 1. pád,
5., Kyslík, kto orie, prútik,
6., Spoluhlásky v slove sklo, patriaci
Elovi, prikúr,
7., Alarm, slovenská rieka,
8., Pobudni na oslave, les, Operačné
policajné stredisko skr.,
9., Stenanie, farba na vlasy, vyčisti
praním,
10., Ľud česky, Mária dom., stromy
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E
F
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J
K
L
aj plody,
11., Povzdych, slov. speváčka, stavajú si hrádze zo stromov,
12., Sova, zn. eman-ampér, meno
Hubinskej, 3,
13., Velikán, pokladňa, izbová rastlina,
14., Okolo, nástroje na kosenie,
manžel Hilmerovej so skratkou
mena.

Pomôcky: Olav, Trol, Hena, Tina,
Aloe, J. Bekr.
Pozn. aut.: Interpunkčné znamienka sa neberú do úvahy!
Pripravuje: Anna Rihová

Krížovka
Kupón č. 4
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KULTÚRA

Zimné
symfónie
Chlad „Štiavnických striech“
aj zamrznuté cencúle
na okenných rímsach.
Vždy keď napadne prvý sneh.
Čím sa
tak prekrásne hrdia
tieto skvosty zimy?
Svätá Trojica.
Andrej Kmeť.
Štiavnický Nácko.
Pod nánosmi meluzíny.
Menia svoj šat
kopce aj zámky.
Uličky domov
starobylých duchov.
Zimné symfónie
tejto histórie
už roky dýchajú na nás
zo všetkých jej kútov.
Daniela Sokolovičová

číslo 4 • 30. január 2020
sn@banskastiavnica.sk

Charitatívny ples
Minulý štvrtok prebehol
v historických priestoroch
kráľovského paláca vo
viedenskom Hofburgu ďalší
ročník prestížneho Charitatívneho plesu Organizácie
pre bezpečnosť a spoluprácu
v Európe – OBSE.
Toto podujatie patrí medzi vrcholy
plesovej sezóny v Európe vďaka jedinečnej atmosfére za účasti 1100
hostí vrátane diplomatov všetkých
účastníckych štátov OBSE (57)
a partnerských krajín (11), predstaviteľov rakúskej podnikateľskej
sféry, akademickej i umeleckej obce
a štátnej správy.
Ples, ktorého výťažok podporuje charitatívne ciele v krízových regiónoch, predstavuje tradične aj
možnosť prezentácie predsedajúcej krajiny – v tomto roku Albánsko (minulý rok to bola slovenská
show), ale tiež krajín tzv. Trojky
(minulý, súčasný a budúci predseda

Zľava: Ing. J. Sivák (ERB), Z. Boháčková, JUDr. R. Boháč
OBSE / Slovensko, Albánsko, Švédsko).
Ťahákom plesu sú pre hostí talianske vína a už tradične aj pivovar
ERB, ktorý na tomto slávnostnom
večere svojím špičkovým produktom a profesionálnym tímom hrdo
prezentuje Slovensko a Banskú

foto ERB

Štiavnicu ako mesto, odkiaľ pochádza.
Verím, že ani budúci rok sa ples
OBSE nezaobíde bez produktov
„Made in Slovakia“.
JUDr. Radomír Boháč,
veľvyslanec Slovenskej
republiky pri OBSE

Sitno Enduro Team
Slovenská motocyklová
federácia (SMF) je samostatná, nezávislá a dobrovoľná
organizácia, ktorá zastrešuje
záujemcov o motocykle, motocyklový šport a mototuristiku.

SMF je organizácia motocyklových
športov v jednotlivých kategóriách. Táto organizácia združuje aj
športovcov z nášho mesta a okresu.
Medzi motocyklistov patria: Matej
Zorvan, Marián Horváth, Róbert
Pivarči ml., Róbert Pivarči st., Maroš Potančok, Jozef Kotora, Tomáš
Ladoš (Sitno Enduro Team).
V uplynulej sezóne v roku 2019
sme dosiahli na jednotlivých súťažiach a pretekoch viaceré úspechy:
Róbert Pivarči, ml. skončil v sezóne
2019 vo svojej kategórii celkovo na
1. mieste, čím si zabezpečil postup
do proﬁ triedy. Ďalší súťažili v kategóriách Hobby E1, E2 a E3:
Matej Zorvan – kat.: Hobby E1
(štart. č. 680)
Róbert Pivarči ml. – kat.: Hobby E2
(štart. č. 737)
Jozef Kotora – kat.: Hobby E2
(štart. č. 770)
Maroš Potančok – kat.: Hobby E2
(štart. č. 773)
Tomáš Ladoš – kat.: Hobby E2
(štart. č. 774)
Marian Horváth – kat.: Hobby E3
(štart. č. 880)
Róbert Pivarči, st. – kat.: super veterán
Výsledky jednotlivých športovcov si
môžete pozrieť aj na www.smf.sk.

Motocyklisti z nášho okresu

foto Archív SET

V sezóne 2020 budeme jazdiť už
ako tím (Sitno Enduro Team) a budeme sa snažiť dosahovať stále lepšie a lepšie výsledky. V kategóriách
Enduro a Rally budeme mať v tomto roku zase o pár jazdcov viac. Naším cieľom je snažiť sa zviditeľniť
a posúvať motosport do popredia
širokej verejnosti. Aj vďaka našim
úspechom, ale hlavne s túžbou niečo dosiahnuť, sa nám to veríme,
že podarí. Niektorí chlapci z tímu
majú za sebou prvú sezónu, kto-

rá bola pre každého viac menej zoznamovacia sa s tým, čo tento šport
v sebe skrýva a obnáša...
Termín prvého podujatia „Medzinárodné majstrovstvá SR“ v Borskom
Mikuláši sa uskutoční v dňoch
28. – 29. 3. 2020. Aktuálny kalendár podujatí nájdete na: https://
www.smf.sk/smf-kalendare/.
Ďakujeme všetkým za priazeň
a podporu a veríme, že Vás nesklameme!
Sitno Enduro Team

číslo 4 • 30. január 2020
sn@banskastiavnica.sk

Mestské kúpele

Stolný tenis
Banskoštiavnický stolný
tenisti potvrdili dobrú formu
v odvetnej časti súťaže víťazstvom v Podkoniciach.
Hlavnú zásluhu na víťazstve má
ťahúň mužstva Peťo Coplák, ktorý v odvete ešte neprehral zápas

a v krajskom rebríčku mu patrí
výborné siedme miesto. Tentokrát sa k nemu pripojili aj spoluhráči Lovas, Marko a Buzalka.
Veríme, že dobrá forma hráčom
vydrží aj do zápasu s lídrom súťaže s Lučatína, aby si nemysleli, že
si prídu do Štiavnice pozrieť len

pamiatky.
STO Podkonice – ŠKST 8:10
Body: Coplák 4, Lovas a Marko po
2, Buzalka 1, št. Coplák – Marko.
Zápas s Lučatínom sa odohrá 7.
2. 2020 o 17.30 v katolíckej škole.
Tabuľka: www.pinec.info
ŠKST

Plavecké preteky žiactva

Kukučka Jakub: r. 2008 – 50m vs –
5. 32.97, 200m vs – 4. 2:42.44, 50m
z – 9. 40.22, 100m z – 4. 1:25.74,
50m p – 1. 40.97, 200m p –
1. 3:07.98, 50m – 4. 36.71, 100m m
– 2. 1:22.96, 200m pp – 2. 2:54.15,
Labuda Jerguš: r. 2008 – 50m vs –
13. 36.90, 200m vs – 12. 3:03.90,

– plaváreň
Otváracie hodiny:
Plavecký bazén
PO: Zatvorené
UT: 11:00 – 20:30 (15:00 – 17:00
– celý bazén PK)
ST – PI: 13:00 – 20:30 (15:00 –
17:00 – celý bazén PK)
SO – NE: 14:00 – 20:30
PK – Plavecký klub BŠ
Wellness
PO: Zatvorené
UT: muži – 13:00 – 20:30
ST: ženy – 13:00 – 20:30
ŠT: muži – 13:00 – 20:30
PI: ženy – 13:00 – 20:30
SO: zmiešaná – 14:00 – 20:30
NE: zmiešaná – 14:00 – 20:30

Vianočné plavecké preteky
sa konali na banskoštiavnickej
plavárni dňa 14.12.2019.
Tesne pred vianočnými prázdninami si prišlo zmerať sily 10 klubov
z kraja a spolu pretekalo 97 pretekárov. Naši plavci z PKBS si spolu vyplávali 55 osobných rekordov.
Výsledky:
Muži:
Beňo Jakub: r . 2010 – 50 m vs –
4. 39.56, 200m vs – 3. 3:25.74, 50m
z – 3. 48.90, 50m p – 4. 53.78, 50m
m – 3. 43.54, 100m m – 1. 1:41.66,
Borguľa Martin: r. 2006 – 50m vs –
7. 30.75, 200m vs – 5. 2:35.94, 50m
p – 4. 38.17, 200m p – 2. 3:04.01,
50m m – 6. 35.54, 100m m –
3. 1:22.16,
Buzalka Adam: r. 2007 – 50m vs –
8. 33.50, 200m vs – 6. 2:48.13, 50m
z – 7. 39.77, 50m p – 3. 41.41, 200m
p – 2. 3:09.42, 50m m – 2. 35.98,
100m – 3. 1:25.06,
Holcz Patrik: r. 2008 – 50m vs –
6. 32.98, 200m vs – 2. 2:37.52, 50m
z – 3. 38.10, 100m z – 3. 1:20.36,
50m p – 5. 42.75, 200m p –
3. 3:15.97, 200m pp – 4. 2:57.11,
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ŠPORT

Cenník bazén:
Dospelí: 2,50€/hod.
Deti, žiaci 3 – 15 rokov 1,50€/hod.
Študent do 16 rokov 2€/hod.,
Seniori, ZŤP 2€/hod.
Cenník wellness:
Dospelí: 5€/hod.,
6€/2hod. (bazén + sauna)
Deti, žiaci 3 – 15 rokov: 2€/hod.
Študent do 16 rokov: 3€/hod.
Seniori, ZŤP: 3€/hod.

Rekordy našich plavcov

foto Archív PK BS

50m z – 12. 44.21, 50m p –
11. 52.31, 50m m – 10. 48.49
Labuda Juraj: r. 2011 – 50m vs –
3. 47.26, 25m z – 3. 23.04, 50m p –
3. 58.48, 25m m – 2. 23.91,
Macharik Mikuláš: r. 2008 – 50m vs
– 21. 47.09, 50m z – 18. 49.44, 50m
p – 16. 53.87, 200m p – 10. 4:04.52,
Maruniak Patrik: r. 2006 – 50m vs –
3. 28.56, 200m vs – 2. 2:26.80, 50m
z – 1. 32.36, 50m p – 1. 34.30, 200m
p – 1. 2:53.73, 50m m – 2. 32.18,
200m pp – 2. 2:38.94
Sikula Tomáš: r. 2011 – 50m vs –
1. 44.44, 25m z – 4. 24.16, 50m p –
2. 57.01, 25m m – 1. 23.66,
Trenčan Sebastián: r. 2011 – 50m vs
– 2. 45.45, 25m z – 1. 22.59, 50m p
– 4. 1:01.78, 25m m – 3. 25.21,
Čamaj Ján: r. 2010 – 50m vs –
1. 33.52, 200m vs – 1. 2:49.85,
50m z – 1. 38.19, 50m m – 2. 40.06,
200m pp – 1. 3:06.96,
Ženy:
Kašiarová Hana: r. 2010 – 50m vs –
3. 41.33, 200m vs – 2. 3:20.94, 50m

z – 2. 48.03, 100m z – 2. 1:41.84,
50m m – 3. 50.66, 100m m –
2. 1:51.79,
Kašiarová Tatiana: r. 2007 – 50m vs
– 8. 34.78, 50m z – 8. 40.77, 50m p –
5. 42.48, 200m p – 4. 3:17.06, 50m
m – 3. 38.17, 100m m – 3. 1:26.24,
Kernáčová Hana: r. 2010 – 50m vs –
6. 45.10, 50m z – 4. 49.94, 100m z –
5. 1:54.39, 50m p – 5. 56.63, 200m
p – 2. 4:02.48, 50m m – 5. 56.06,
Kmeťová Hana: r. 2007 – 50m vs –
7. 33.80, 200m vs – 4. 2:54.57, 50m
z – 6. 38.40, 100m z – 8. 1:27.48,
50m p – 3. 40.01, 200m p –
2. 3:06.98, 50m – 4. 38.94, 100m
– 4. 1:26.72, 200m pp – 6. 3:00.76,
Machariková Žoﬁa: r. 2009 – 50m vs
– 4. 37.13, 50m z – 4. 42.28, 100m
z – 2. 1:34.04, 50m p – 1. 48.61,
100m m – 2. 1:46.28, 200m pp –
3. 3:19.50.
Legenda: vs – voľný spôsob, m –
motýľ, z – znak, p – prsia, pp – polohové preteky
PKBS

Kúpele – plaváreň
Poskytuje služby:
– plávanie v plaveckom bazéne pre
širokú verejnosť, deti, mládež, dôchodcov a osoby so zdravotným
postihnutím
– prenájom plaveckého bazénu
formou objednávok pre školy, ﬁrmy, organizácie a súkromné osoby
– oddelenú aj zmiešanú saunu pre
ženy a mužov s odpočivárňou,
ochladzovacím bazénom a vírivkou
– predaj jednorazových vstupeniek a permanentiek
Bytová správa, BS

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
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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
 Ponúkam pozemok na športové
aktivity, info: 0949 424 809

inzercia
 Výkup parožia, tel.č.: 0904 834 937
 Kúpim knihu „Veľa šťastia pán Gorski“ od autorov A. Pižurný, K. Bugár,
M. Suchý (r. vyd. 2000), alebo aspoň prefotím, tel.č.: 0902 849 434

číslo 4 • 30. január 2020
sn@banskastiavnica.sk

Sociálna – Senior
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

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.

Info: 0905/855 372.

najlepšie ceny v meste

CITY
TAXI

0,55/km
v BS

0910 525 999
0915 525 999

Raňajky
Obedy
Večere
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"

Kantína Tratória
Banská Štiavnica

Tu môže byť
práve váš inzerát

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

Kontakt: 0903 506 693
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