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INZERCIA

Dňa 14. decembra 2016 

poslanci mestského 

zastupiteľstva schválili 

rozpočet mesta na rok 2017 

a výhľadové rozpočty na roky 

2018 a 2019.

Príprava rozpočtu Mesta Banská 

Štiavnica pre rozpočtové obdobie 

2017 – 2019 prebiehala v  zmysle 

rozpočtového harmonogramu už od 

septembra 2016.

Celkové príjmy mesta boli schválené 

vo výške 7 166 175 €, z toho príjmy 

mesta sú 7 029 593 € a príjmy škôl 

a školských zariadení 136 582 €.

Množstvový zber zmesového 

odpadu od 1.1.2017.

Od 1.1.2017 sa na území mesta 

Banská Štiavnica zavádza množst-

vový zber zmesového komunál-

neho odpadu právnických osôb 

a fyzických osôb – podnikateľov. 

Znamená to, že komunálny odpad 

z podnikateľskej sféry nebude spo-

platnený paušálne – podľa zamest-

nancov a počtu stoličiek, ako tomu 

bolo doteraz, ale podľa vyproduko-

vaného množstva zmesového ko-

munálneho odpadu (ZKO). Takýto 

systém je spravodlivejší - pôvod-

ca odpadu (podnikateľ) zaplatí len 

za toľko odpadu, koľko reálne vy-

produkuje. Takýto systém je záro-

veň ekologickejší, pretože motivuje 

podnikateľa triediť odpad a vyko-

návať opatrenia na predchádzanie 

vzniku odpadu, aby toho zmesové-

ho bolo čo najmenej.

Množstvo ZKO od podnikateľov sa 

bude merať objemom vyvezených 

nádob. Každý platiteľ poplatku - 

podnikateľský subjekt resp. správ-

ca (v prípadoch ak má viac subjek-

tov spoločnú nádobu na ZKO) má 

povinnosť predložiť „Ohlásenie k po-

platku za komunálny odpad pre práv-

nické osoby a fyzické osoby – podnikate-

ľov“, v ktorom uvedie objem a počet 

nádob na ZKO a  frekvenciu vývo-

zu. Podľa toho sa mu potom vypo-

číta poplatok za komunálny odpad 

a budú vyprázdňovať nádoby na od-

pad. Aby bolo možné zber odpadu 

spätne kontrolovať a  dokladovať, 

každé odberné miesto - prevádz-

ka, resp. spoločná zberná nádoba 

(v prípadoch viacerých subjektov 

na jednu nádobu) budú vybavené 

čiarovým kódom. 

Rozpočet mesta na rok 2017

Zmeny spoplatnenia odpadov 
od podnikateľských subjektov

Zimná panoráma mesta  foto Ján Petrík 	3.str.

	3.str.

Pozvánka
V zmysle zákona SNR č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení, v znení 

neskorších zmien a doplnkov, §-u 

12 odst. 1 a §-u 13 ods. 4 a) zvo-

lávam zasadnutie Mestského za-

stupiteľstva v Banskej Štiavnici na 

deň 25. január 2017 (streda) o 

13:00 hod. Zasadnutie sa usku-

toční v zasadacej miestnosti his-

torickej radnice, prízemie č.dv. 4. 

Priestor pre občanov je od 15:00 

hod. Srdečne Vás pozývam! 

Mgr. Nadežda Babiaková, 

primátorka mesta

Premiéra:

Piatok 20.1. o 18:30 hod.Piatok 20.1. o 18:30 hod.
Vstupné: 4 €Vstupné: 4 €

xXx: NÁvrAT xXx: NÁvrAT 

           XANderA CAgeA           XANderA CAgeA

Oznámenie

o prerušení distribúcie elektriny

Oznamujeme Vám, že bude pre-

rušená distribúcia elektriny z dô-

vodu odstraňovania porúch na za-

riadeniach distribučnej sústavy 

prevádzkovateľa distribučnej sú-

stavy spoločnosti Stredosloven-

ská energetika - Distribúcia, a.s.. 

Bez el. energie budú v Banskej 

Štiavnici:

- 9.2.2016 v čase od 8:30 – 16:30 

hod. na ulici: Kríková – časť Sit-

nianska.

Ďakujeme za porozumenie!

Pavol Pekár

SSE - Distribúcia, a.s.

Sobotné rozprávkovanie
Divadelné predstavenie:

Hrnček  var
28.1. 2017 o 16:00 hod., Kino Akademik, vstupné 4 €
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z programu
primátorky

16.1.

myšlienka
dňa

Slávne, vysoké a neomylné 

prezídium Vás týmto pozýva 

na jubilejný „25. reprezentačný 

banícky ples – 17. celoslovenský“ 

10. februára 2017(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 unifor-

mách vítaná!

Predpredaj vstupeniek: Kami – 

Kammerhofská 20, Banská Štiav-

nica, č. tel.: 045/692 08 66, Ho-

tel Grand-Matej Banská Štiavnica, 

č. tel.: 045/ 692 12 13. Vstupné 

33,- €.

Dr. h.c. Ing. Peter Čičmanec, PhD.,

predseda predstavenstva SBK

Ing. Richard Kaňa, predseda spolku

Mgr. Nadežda Babiaková,

primátorka mesta

Pozvánka

Zapojte sa do súťaže videí 

Moje mesto, naše svetové 

dedičstvo, ktorú vyhlásila 

Organizácia miest svetového 

dedičstva. 

Súťaž je určená pre mladých ľudí 

v  dvoch vekových kategóriách: 

14 - 17 rokov a 18 – 21 rokov. Pod-

mienkou je natočenie videa pre-

zentujúceho mesto svetového de-

dičstva v  anglickom, francúzskom 

alebo španielskom jazyku, v  max. 

dĺžke 5 minút a jeho zverejnenie na 

youtube.com. Autor(i) víťazného vi-

dea v kategórii 14 – 17 rokov získa-

jú odmenu vo výške 1  000,- USD, 

v  kategórii 18 – 21 rokov 2  000,-

USD a víťazné video bude prezento-

vané na svetovom kongrese OMSD, 

ktoré sa bude konať v dňoch 31.10.- 

3.11.2017 v Kjongdžu v Južnej Kó-

rei. Viacej informácií o súťaži a pod-

mienkach nájdete na internetovej 

stránke: http://www.ovpm.org/en/

video_competition. Do súťaže sa je 

možné prihlásiť na e-mailovej adre-

se: henrieta.godova@banskastiav-

nica.sk. Termín na zverejnenie vi-

deí je do 31.7.2017.

Foto: Martin Lutonský

Henrieta Godová

Moje mesto, naše 
svetové dedičstvo 2017

Spoločenská 
kronika

Na spoločnú cestu životom sa vy-

dali

17.12. 2016 Ľubomír Pomfy a Da-

rina Kulhániová

Navždy nás opustili

11.12. Ladislav Meňuš vo veku 47 

rokov, 12.12. Irena Polláková vo 

veku 89 rokov, 11.12. Juraj Kraj-

čov vo veku 58 rokov, 19.12. Mária 

Mališová vo veku 82 rokov, 26.12. 

Mária Bačíková vo veku 63 rokov, 

23.12. Mikuláš Vokurka vo veku 74 

rokov, 28.12.Rudolf Cánik vo veku 

90 rokov, 29.12. Marián Novák vo 

veku 62 rokov, 30.12. Zuzana Ja-

ďuďová vo veku 73 rokov, 22.12. 

Ladislav Brnák vo veku 69 rokov, 

31.12. Viliam Machil vo veku 90 

rokov, 31.12. Vladimír Kalnovič 

vo veku 71 rokov, 6.1. Mária Kmi-

niaková vo veku 90 rokov, 6.1. Sta-

nislav Boháč vo veku 35 rokov, 7.1. 

Oľga Niederlandová vo veku 75 ro-

kov, 7.1.Ľudmila Kramarová vo 

veku 72 rokov, 10.1. Ján Macek vo 

veku 78 rokov, 10.1. Jozef Straka 

vo veku 86 rokov, 13.1. Anna Laj-

čiaková vo veku 88 rokov, 13.1. 

Mária Rosiarová vo veku 75 rokov, 

15.1. Magdaléna Nováková vo veku 

83 rokov, 9.1. Mgr. Brigita Herr-

mannová vo veku 69 rokov, 15.1. 

Mária Ličková vo veku 87 rokov.

J.Simonidesová

Oznam
Oznamujeme občanom, že sme 

boli nútení z  technických príčin 

odstaviť vozidlo MAN, evidenčné 

číslo: BS 278 AO, ktoré vykonáva-

lo zvozy zmesového komunálneho 

odpadu v meste Banská Štiavnica. 

Oprava vozidla bude dlhodobejšia 

a preto sme posilnili zvozy aj v po-

poludňajších hodinách a na nádo-

by menšie ako 1 100 l využívame 

vozidlo Fumo Multicar, evidenčné 

číslo: BS 245 AO. Za toleranciu pri 

odvoze zmesového komunálneho 

odpadu Vám ďakujeme.

Peter Heiler,

riaditeľ TS, m.p.

„Zatvárame oči pred tým, čo milujeme, 

čoho sa bojíme a otvárame ich tam, kde 

chýba úprimnosť a láska.“

Michal Boháč

  Práca v meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

  Uskutočnilo sa pracovné ro-

kovanie k novele VZN o par-

kovaní.

  Pracovné stretnutie k prípra-

ve reprezentatívnej publikácie 

Banská Štiavnica - UNESCO 

a k príprave osláv mestských 

výročí.

  Výberové konanie na pracov-

níka komunitného centra.

17.1.

  Práca v meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občan-

mi k ich potrebám a požiadav-

kám.

  Práca na úpravách rozpočtu 

Mesta Banská Štiavnica.

18.1.

  Účasť na pracovnom stretnutí 

k ďalšej rekonštrukcii verejné-

ho osvetlenia v meste.

  Uskutočnilo sa pracovné 

stretnutie k príprave projektu 

pre ZŠ J. Horáka.

  Zasadnutie Mestskej rady 

v Banskej Štiavnici.

19.1.

  Práca v meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občan-

mi k ich potrebám a požiadav-

kám.

  Riešenie zabezpečenia verej-

ných obstarávaní na rok 2017.

20.1.

  Práca v meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občan-

mi k ich potrebám a požiadav-

kám.

  Riešenie problematiky sta-

vebných a investičných akcií 

v roku 2017. 

 Občianske obrady – sobáš.

Andrea Benediktyová
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Celkové výdavky mesta 

boli schválené vo výške 7 165 543 

€, z toho výdavky mesta sú 4 784 

211 € a  výdavky škôl a  školských 

zariadení  2 381 332 €.

Najdôležitejšími príjmami mes-

ta sú:

- výnos dane pre územnú samo-

správu, tzv. podielové dane, kto-

ré sú o 85 000 € vyššie ako v roku 

2016. Uvedené dane sú hlavným 

zdrojom fi nancovania originálnych 

kompetencií v školstve, to zname-

ná materské školy, školské kluby 

detí, školské jedálne, centrá voľné-

ho času a Základná umelecká škola.

- ďalším dôležitým príjmom v roku 

2017 je dotácia, ktoré mesto získa-

lo zo štátneho rozpočtu  na pokra-

čovanie rekonštrukcie Ul. A. Slád-

koviča vo výške 700 000 €.

Rozpočet v  navrhovanej výške 

a  zložení zabezpečí základné po-

vinnosti, ktoré vyplývajú pre mesto 

zo Zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

o  obecnom zriadení, v  znení ne-

skorších zmien a doplnkov - to zna-

mená, že budú zabezpečené čin-

nosti ako zimná údržba, ktorá je 

teraz najviac  v povedomí občanov, 

ďalej bežná údržba komunikácií, 

čistenie mesta, zvoz odpadu, pre-

vádzka verejného osvetlenia, sta-

rostlivosť o  verejnú zeleň, údržba 

detských ihrísk.

V investičných akciách je zahrnutá 

rekonštrukcia verejných priestran-

stiev - pokračovanie rekonštrukcie 

Ul. A. Sládkoviča, ukončenie rekon-

štrukcie Ul. 8. mája, vybudovanie 

chodníka na Kolpašskej ulici, ktorý 

je potrebný hlavne pre bezpečnosť 

žiakov a študentov, navštevujúcich 

školy na Kolpašskej ulici.

Ďalšou prioritou mesta v roku 2017 

je výkup pozemkov a  spracovanie 

projektovej dokumentácie na vybu-

dovanie parkoviska resp. parkova-

cieho domu na Mierovej ul. a Les-

níckej ul. Aby mesto mohlo čerpať 

prostriedky zo štátneho rozpočtu 

na úpravu verejných priestranstiev 

v  mestskej pamiatkovej rezervá-

cii aj v nasledujúcich rokoch, je po-

trebné spracovať ďalšie projekto-

vé dokumentácie. V  roku 2017 to 

bude projektová dokumentácia na 

rekonštrukciu Ul. Dolná Resla.

Na plnenie úloh v sociálnej oblasti 

bolo z rozpočtu mesta vyčlenených 

cca. 155 000 Eur. V sociálnej oblasti 

bude mesto ďalej poskytovať opat-

rovateľskú službu, prevádzku za-

riadenia pre bezdomovcov, komu-

nitné centrum a ďalšie.

Z rozpočtu mesta sa dokúpi aj ďal-

šia vianočná výzdoba, ktorá bude 

použitá na doplnenie výzdoby 

v centre mesta a tam, kde zatiaľ vý-

zdoba nebola inštalovaná. Takisto 

budú kúpené nové prvky na detské 

ihrisko na Drieňovej.

V  roku 2017 sa zo sponzorských 

prostriedkov zrealizuje aj vybudo-

vanie ihriska na Štefultove, kde už 

práce začali a ukončené by mali byť 

do pol roka.

V rámci výsadby verejnej zelene sa 

okrem bežnej výsadby do kvetiná-

čov bude realizovať revitalizácia 

a  výsadba verejnej zelene na Dol-

ná ul. - I. časť, zrealizuje sa výsadba 

zelene na Ul. A Sládkoviča, náhrad-

ná výsadba do kvetináčov na Nám. 

sv. Trojice a vysadenie náhradných 

stromov na Kammerhofská ul.

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.

Kamila Lievajová, vedúca ekono-

mického oddelenia MsÚ

NOVINKY

�1.str.

Ohlásenie treba predložiť 

do 31.03.2017. Ak nastane nejaká 

zmena - napr. počet, objem nádob 

alebo frekvencia vývozu nestačia, 

alebo ich treba naopak znížiť (pod-

nikateľ platí za vývoz poloprázd-

nych nádob), alebo vznikne nová 

prevádzka, zmenu je podnikateľ 

povinný nahlásiť na rovnakom tla-

čive do 30 dní. Tlačivo ohlásenia je 

na stránke mesta www.banskastiav-

nica.sk/obcan/dokumenty/tlaciva.

html a  taktiež v klientskom centre 

a  na ekonomickom oddelení mest-

ského úradu.

Takže od 1.1.2017 budú podnika-

teľské subjekty v  Banskej Štiavni-

ci platiť za zmesový komunálny od-

pad podľa reálne vyprodukovaného 

množstva – objemu tohto odpadu. 

Sadzba je 0,01 €/l. Znamená to, že 

vývoz 110 l kuka nádoby vyjde na 

1,10 € a vyprázdnenie veľkého 1100 

l kontajnera bude stáť 11,00 €.

Upozorňujeme, že množstvový 

zber sa týka zmesového komunál-

neho odpadu, teda odpadu, kto-

rý nepochádza z  podnikateľskej 

činnosti, ale ide o odpad, ktorý vy-

tvárajú zamestnanci fi rmy, ubytova-

ní hostia a pod.

Podnikateľské subjekty však často 

produkujú okrem komunálneho od-

padu aj tzv. podnikateľský (prie-

myselný) odpad – odpad, ktorý 

vzniká z  podnikateľskej činnos-

ti. Napríklad, ak ide o  prevádzku, 

kde sa vybaľuje tovar – napr. predaj-

ňa potravín, potom kartónové kra-

bice, plastové fólie a iné obaly pred-

stavujú práve priemyselný odpad, o 

ktorý sa má podnikateľský subjekt 

povinnosť postarať na vlastné ná-

klady, nakoľko tento odpad nie je 

a ani nemôže v zmysle zákona o od-

padoch byť zahrnutý do poplatku za 

komunálny odpad.

Pri nakladaní s podnikateľským 

(priemyselným) odpadom ponú-

kame fi rmám a prevádzkam rie-

šenia:

1. Bezplatný odber vytriedených 

odpadov na zbernom dvore ako 

obaly z papiera (kartón), dreva (deb-

ničky), kovu či skla, resp. odber za 

poplatok 10 €/t pri plastových oba-

loch a kompozitných obaloch. Ceny 

odberu aj ostatných odpadov sú 

v zmysle aktuálneho cenníka Tech-

nických služieb a vzťahujú sa na od-

pady privezené na zberný dvor (An-

tolská ul. 46, oproti ČOV).

2. Odber priamo z prevádzky za 

poplatok 3,00 € s DPH za 1 vývoz 

vytriedených odpadov ako obaly 

z papiera, plastov, skla, kovov, dre-

va, kompozitov. Odpady musia byť 

správne vytriedené a pripravené na 

manipuláciu, aby sa dali ľahko nalo-

žiť (kartóny podľa možností zviaza-

né, plasty vo vreciach a pod.).

3. Odber zmiešaného odpadu za 

52,30 €/t s DPH na zbernom dvo-

re – ak odpad z obalov nie je vytrie-

dený, resp. je dlhodobo triedený ne-

správne. V  prípade odberu priamo 

z prevádzky treba k cene pripočítať 

ešte prepravné náklady.

Odber a zabezpečenie zhodnotenia, 

resp. zneškodnenia iných druhov 

podnikateľských odpadov je na in-

dividuálnej dohode, v zmysle aktu-

álneho cenníka Technických služieb, 

m. p. Banská Štiavnica.

Verím, že dôsledným triedením od-

padov a  opatreniami na predchá-

dzanie vzniku odpadu (napr. upred-

nostňovanie vratných fl iaš) sa 

podarí výrazne znížiť množstvo od-

padu z  podnikateľskej sféry, ktoré 

musí každoročne končiť na skládke.

Miloš Veverka, Technické 

služby m.p. Banská Štiavnica

�1.str.

Rozpočet mesta na rok 2017

Zmeny spoplatnenia odpadov od podnikateľských 
subjektov

Lekári
V priestoroch 

Medi - Farm 

C e n t r u m , 

Energetikov 

1, Banská 

Štiavnica síd-

lia nasledovní lekári:

MUDr. Eva Luptáková, Vitael, 

s.r.o. - všeobecný lekár

MUDr. Oľga Ferjančíková, 

PlusCare, s.r.o. - všeobecný lekár

MUDr. Ildikó Paálová, Alergo, 

s.r.o. - imunológ a alergológ

MUDr. Slávka Urbančeková, Med-

Derm, s.r.o. - dermatovenerológ

MDDR. MUDr. Lucia Kminiaková 

- zubný lekár

MUDr. Eduard Gemza, Tegmen, 

s.r.o. – psychiatrická ambulancia

MUDr. Cvejkuš - MUDr. Cvejku-

šová, s.r.o., urologická ambulan-

cia

MUDr. Martina Brosková, MB Fe-

mina, s.r.o. - gynekologická am-

bulancia

MUDr. Štefan Kóňa, Klinikask 

s.r.o. - ortopedická a chirurgická 

ambulancia

Hľadáme lekárov pre zdravotné 

stredisko v Banskej Štiavnici, kon-

takt: 0905 477 801.

M-FC BŠ
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Hoci sa končil kalendárny  rok 

2016, z pohľadu školstva nám 

stále trvá školský rok 2016/17.

Základné školy (ZŠ)

V  tomto škol.roku plní povinnú 

školskú dochádzku  v  dvoch štát-

nych – mestských ZŠ cez 700 žiakov 

(ZŠ J.Horáka 483, ZŠ J.Kollára 220).

ZŠ z  pohľadu počtu žiakov zazna-

menali mierny nárast v  porovna-

ní s rokom 2015/16, kedy mali  ZŠ 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 

najnižší počet žiakov za posledných 

10 rokov.

(dnes je to 87 % v porovnaní s poč-

tom žiakov v roku 2008).

Ďalšie ZŠ na území mesta v  škol-

skom roku 2016/17:

Cirkevná ZŠ: 180 žiakov

Súkromná ZŠ Bakomi: 56 žiakov

Všetky základné školy a školské za-

riadenia  na území mesta sú okrem 

fi nancovania z  kapitoly minister-

stiev školstva a vnútra dotované aj  

Mestom Banská Štiavnica (každo-

ročne určené všeobecne záväzným 

nariadením ) z výnosu podielových 

daní. V  roku 2016 – bola dotácia 

mesta nasledovná:

Školská jedáleň - štátne (mestské) 

školy:  127,40 €

Školská jedáleň pri cirkevnej/súk-

romnej ZŠ: 124,85 €

Školský klub detí – štátne (mestské)

školy: 13,24 €

Školský klub detí pri cirkevnej/súk-

romnej ZŠ: 110,97 €

Uvedená suma je na jedného žiaka 

na kalendárny rok, teda výsledná 

dotácia pre jednotlivé ZŠ je znáso-

bená počtom všetkých žiakov kaž-

dej školy.

Z uvedeného vyplýva, že školské je-

dálne a školské kluby detí pri cirkev-

nej a súkromnej ZŠ  sú fi nancované 

mestom (výnos podielových daní) 

sumou, ktorá predstavovala 98 % 

sumy na dieťa ktorou mesto dotu-

je tieto svoje (mestské) školské za-

riadenia.

Súčasný stav MŠ v  zriaďovateľ-

skej pôsobnosti Mesta Banská 

Štiavnica

Tri materské školy poskytujú pred-

primárne vzdelávanie 242 deťom, 

z ktorých 82 je predškolákov.

Vo všetkých 3 mestských MŠ ( +1 

trieda ako elokované pracovis-

ko v m.č. Štefultov) sa znížil počet 

detí. Kým k 15.septembru 2014 ich 

bolo 305, k 15.9.2015 – 278, v tom-

to školskom roku (k 15. septembru 

2016) je to 242 detí, z toho 82 pred-

školákov. Vzhľadom k  tejto sku-

točnosti sa musel v  minulom roku 

znižovať počet pedagogických za-

mestnancov v MŠ.

Niektoré dôvody znižovania poč-

tu detí:

- nižší počet novo prihlásených detí 

do mestských MŠ (zlá demografi c-

ká situácia – malý počet narodených 

detí v meste pri vysokom počte MŠ 

– celkovo 6 MŠ na území mesta)

- vysoký počet predškolákov, ktorí 

odišli do prvých ročníkov ZŠ

- odchod detí z mestských MŠ + zá-

pis detí do novej súkromnej MŠ (cca 

50 detí).

Mesto ako zriaďovateľ svoje MŠ po-

stupne rekonštruuje - v  r.2016 sa 

dokončila rekonštrukcia MŠ 1.mája 

z Environmentálneho fondu v sume 

200 000 € pri spoluúčasti mesta 41 

040 €.

- zateplenie, výmena okien a  dve-

rí, čo je predpokladom k znižovaniu 

energetickej náročnosti budov MŠ.

Všetky materské školy na území 

mesta sú dotované (na mzdy + pre-

vádzku) mestom Banská Štiavnica 

(každoročne určené všeobecne zá-

väzným nariadením) z  výnosu po-

dielových daní. V roku 2016 – bola 

dotácia mesta nasledovná:

MŠ v  zriaďovateľskej pôsobnosti 

Mesta: 1932,29 €

MŠ zriadené cirkvou a súkromným 

zriaďovateľom: 1893,64 €.

Uvedená suma je na jedno dieťa na 

kalendárny rok, teda výsledná do-

tácia pre MŠ je znásobená počtom 

detí v MŠ.

Z  uvedeného vyplýva, že materské 

školy zriadené cirkvou a súkromný-

mi osobami sú fi nancované mestom 

sumou, ktorá predstavuje 98 % 

sumy na dieťa ktorou mesto dotuje 

vlastné (mestské) MŠ.

Základná umelecká škola:

Mesto je zriaďovateľom základnej 

umeleckej školy, ktorú navštevu-

je 234 žiakov v individuálnej a 142 

v skupinovej forme.

Aj v roku 2016 výrazným spôsobom 

participovala v kultúrno-spoločen-

skom živote mesta a pripravila pre 

deti, žiakov, obyvateľov a  návštev-

níkov mesta  množstvo kvalitných 

podujatí.

ZUŠ poskytuje umelecké vzdeláva-

nie v prípravnom, základnom, roz-

šírenom, ale aj štúdium pre dospe-

lých.

Výška dotácie zriaďovateľa – mes-

ta, na prevádzku a  mzdy na žiaka 

v roku 2016 bola:

Individuálna forma vzdelávania:   

 806,89 €

Skupinová forma vzdelávania:   

 495,46 €.

Centrum voľného času:

Záujmové vzdelávanie v  42 záuj-

mových útvaroch poskytuje svojim 

klientom vo veku do 30 rokov cen-

trum voľného času, ktoré okrem 

krúžkovej činnosti organizuje aj 

okresné súťaže a inú kultúrnu, vzde-

lávaciu a športovú činnosť.

Výška dotácie mesta na prevádzku 

a mzdy na žiaka v roku 2016 bola:

CVČ mestské: 77,85 €

CVČ pri Spojenej katolíckej škole:   

 76,29 €

Výška fi nančnej dotácie na prevádz-

ku a mzdy na dieťa a žiaka  pre ka-

lendárny rok 2017 pre všetky hore 

uvedené školy a školské zariadenia 

na území mesta je práve vo fáze prí-

pravy a  musí prejsť schvaľovacím 

procesom mestskej rady, mestského 

zastupiteľstva a následne bude zve-

rejnená všeobecne záväzným naria-

dením mesta.

Zápis detí na plnenie povinnej škol-

skej dochádzky do ZŠ v  zriaďova-

teľskej pôsobnosti Mesta v  roku 

2017 pre školský rok 2017/18 bude 

12.apríla 2017 v zmysle VZN mes-

ta č.2/2016.

Zápis detí do MŠ v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Mesta bude v  termíne 

od 30.apríla do 31.mája 2017.

Viera Ebert, Školský úrad

Ohliadnutie za minulým rokom 
z pohľadu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 
Banská Štiavnica

ponuka
práce

1. Automechanik, Durpal - Mi-

loš Ďurica, s.r.o, Exnára 11, Ban-

ská Štiavnica, p. Psotná, tel.: 

0903510953, 0456913278, e-mail: 

durpal@bsnet.sk, SO, nástup ihneď

2. Čalúnnik, Sedačky s.r.o., Tabako-

vá 1, Banská Štiavnica, Ing. Zvrško-

vec, tel.: 0903405900, e-mail: sedac-

ky@sedacky.com, SO, ÚSO, nástup 

ihneď

3. Čalúnnik, Sedačky s.r.o., Tabako-

vá 1, Banská Štiavnica, Ing. Zvrško-

vec, tel.: 0903405900, email: sedac-

ky@sedacky.com, SO, ÚSO, nástup 

ihneď

4. Čašník, servírka, barman, Div-

ná pani s.r.o., A. Kmeťa 8, Banská 

Štiavnica, e-mail: divnapani@divna-

pani.sk), SO, ÚSO nástup ihneď

5. Čašník, servírka, Erb – E. Rada 

Breweries, s.r.o., Novozámocká 2, 

Banská Štiavnica, p. Siváková, tel.: 

0918356744, e-mail: maria.sivako-

va@pivovarerb.sk , SO, ÚSO, nástup 

ihneď

6. Čašník/čka, obsluha hotelových 

hostí, Topky s.r.o., Počúvadlo 199, 

p. Makovínyová ,tel.: 0905812761, 

SO, ÚSO, nástup ihneď

7. Elektrikár, elektromontážny pra-

covník, Ravafol s.r.o., Antolská 31, 

Banská Štiavnica, tel.: 0911562980, 

e-mail: offi  ce@ravafol.sk, SO, ÚSO, 

nástup ihneď 

8. Elektromontér, opravár elektric-

kého vedenia, vodič NMV – ploši-

ny, Technické služby, mestský pod-

nik Banská Štiavnica, Šoltésovej 1, 

Banská Štiavnica, p. Benková , tel.: 

0911523404, e-mail: ts.referent@

banskastiavnica.sk, SO, ÚSO, VŠ-

1,2st., nástup ihneď

9. Klientský pracovník, Uniqa Po-

isťovňa a.s., p. Frimmelová, Ple-

tiarska 20, Banská Štiavnica, tel.: 

0903386940, e-mail: frimmelova.

andrea@uniqa.sk, SO, ÚSO, VŠ-1st., 

nástup 1.februára 2017

10. Krajčír/ka, Sedačky s.r.o., Taba-

ková 1, Banská Štiavnica, p. Zvrško-

vec, tel.: 0903405900, e-mail: sedac-

ky@sedacky.com, SO, ÚSO, nástup 

ihneď

11. Kuchár, p. Dobrovičová, Pen-

zión na kopci, Športová 781/8, Ban-

ská Štiavnica, tel.: 0905317122, 

0456922325, SO, nástup ihneď

12. Kuchár/ ka, Erb p. Rada Brewe-

ries  s.r.o., Novozámocká 2, Banská 

Štiavnica, tel.: 0918356744, e-mail: 

maria.sivakova@pivovarerb.sk, SO, 

ÚSO, nástup ihneď

Spracovala: Ingrid Kosmeľová
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kam v BŠ 
a okolí ?

Koncom decembra sa nám - 

Základnej škole Maximiliána 

Hella dostalo veľkej cti. 

Opäť sme sa mohli stretnúť s jej 

excelenciou, veľvyslankyňou Su-

san Kleebank, s  ktorou sme sa 

prednedávnom stretli už niekoľ-

kokrát, či už na pôde našej ško-

ly alebo v  kaštieli vo Svätom An-

tone. V  tomto prípade bolo naše 

stretnutie pre nás veľkým zážit-

kom, pretože sme ju navštívili na 

brazílskej ambasáde v  Bratisla-

ve. V  skorých ranných hodinách 

sme vyrazili zo Štiavnických Baní 

a  v  dopoludňajších hodinách sme 

dorazili pred spomínanú ambasá-

du, ktorú zdobila brazílska vlajka.

Na veľvyslanectve nás najskôr pri-

vítali na recepcii a neskôr aj jej ex-

celencia. Naše zvítanie bolo plné 

radosti a nadšenia. Pozvala nás 

do svojej pracovne, posadila za 

okrúhly stôl a pohostila nás cukro-

vinkami a tradičnými brazílskymi 

chlebíkmi. Po chvíľke konverzá-

cie sme jej vyjadrili úprimnú vďa-

ku za priateľstvo, vrúcne prijatie 

a  ochotu. Brazílskej veľvyslanky-

ni – jej excelencii Susan Kleebank - 

sme darovali obrazy dravcov, ktoré 

sme nakreslili so spolužiačkou Na-

táliou Jakubíkovou. Kresbám sa 

veľmi potešila a nás zasypala kom-

plimentmi, ktorými uznala náš 

talent. Veľkou cťou pre nás bolo 

a aj  je, keď povedala, že tieto kres-

by budú zdobiť jej pracovňu. Na 

záver sme sa ešte spoločne párkrát 

vyfotili a potom prišiel čas sa roz-

lúčiť. Bola to príjemná a  zároveň 

aj nezabudnuteľná skúsenosť a už 

teraz sa tešíme na ďalšie stretnu-

tie, ktoré máme naplánované v ja-

nuári 2017.

Nela Ridzoňová,

ZŠ s MŠ M. Hella Štiavnické Bane

Návšteva brazílskeho veľvyslanectva

Brazílska veľvyslankyňa dostala obrazy dravcov  foto Archív autora

Spoločnosť Lidl v roku 2016 

postavila 10 detských ihrísk 

v mestách, ktoré získali vo 

svojich kategóriách najviac 

hlasov. 

Do hlasovania o ihrisko Žihadielko 

sa môžete zapojiť opäť od 16. janu-

ára až do 28. februára 2017. Desať 

miest s najvyšším počtom hlasov zís-

ka nové Lidl ihrisko Žihadielko a mož-

no jedno z nich bude práve v Banskej 

Štiavnici. Štiavnica je zaradená do ka-

tegórie do 10  999 obyvateľov spolu 

s mestami Hurbanovo, Ilava, Kráľov-

ský Chlmec, Modra, Námestovo, Sob-

rance, Šurany, Tvrdošín, Veľké Kapu-

šany, Veľký Meder a mestskou časťou 

Bratislava – Lamač.

Ihrisko Žihadielko obsahuje herné 

prvky z odolných materiálov, ktoré 

spĺňajú prísne kvalitatívne a bez-

pečnostné kritériá. Hodnota jedné-

ho Lidl ihriska Žihadielka je 87 000 €.

Hlasovanie v roku 2016 dopadlo pre 

Banskú Štiavnicu neslávne, zabojuj-

me a napravme to spolu v roku 2017. 

Aj vďaka vášmu hlasu môžu mať deti 

v Štiavnici už tento rok nové ihrisko. 

Hlasovať je možné na https://ziha-

dielko.lidl.sk/ každý deň!

Ján Petrík ml., OKŠaMK

Hlasujte za nové detské ihrisko!

20.1. Manipulácia: Ako ju rozpo-

znať a ako sa brániť? Luft Cowor-

king, 18:00.

20.1. Single party. Náramky zada-

ný/nezadaný. Pražovňa, 21:00.

21.1. PsychoHry v Lufte. Zaujíma-

vé psychologické hry, zabavíte sa a 

zlepšíte svoje komunikačné schop-

nosti pod vedením psychológov 

z projektu Otvorená hra. Luft 

coworking, 10:00.

21.1. Ilija: Obecná zabíjačka. Hra-

jú skupiny Orion, Mi Tri, bratia Zi-

movci. KD, Ilija, od 13:00, ochut-

návka od 15:00.

21.1. Svätoantonská heligónka. 

14. ročník celoslovenskej prehliad-

ky heligonkárov. KD, Svätý Anton, 

16:00.

21.1. Divadlo: Miro Gavran: Báb-

ka. Najnovšia hra M. Gavrana ho-

vorí vtipne o súčasných mladých 

mužoch neschopných nadviazať 

seriózny vzťah so ženou. Kultúrne 

centrum, 19:00.

21.1. 2. Poľovnícky bál. Jedineč-

ná večera z diviny, živá hudba a 

tombola. Rezervácie na: 0915 

321 205. Penzión Altmayer, Hor-

ná Roveň, 18:00.

25.1. Hravý Starý zámok. Zimná 

rodinná hra, deti budú s  rodičmi 

prechádzať po zámku a jeho tajom-

ných zákutiach. Starý zámok, 8:00.

27.1. Autorské čítanie s Antikva-

riátikom aj pre deti: Zuzana Šte-

lbaská. Autorka kníh pre deti a 

mládež Zuzana Štelbaská príde 

porozprávať o svojich knihách Fi-

lipko a Zornička. Podujatie vhod-

né pre deti. Moderuje Zuzana 

Lukáčová. Vstup je voľný. Antikva-

riátik, 17:00.

27.1. Oldies party v Cosmopoli-

tan I. Cosmopolitan 1 - bowling, 

22:00.

31.1. Temné kecy. Nové príbehy a 

zážitky z Temného sveta, tých naj-

drsnejších a najúspešnejších ko-

mikov na Slovensku.Kino. Akade-

mik, 19:30.

Zmena programu vyhradená!

Región Banská Štiavnica

Oznam
Upozorňujeme našich prispieva-

teľov, že príjem príspevkov a in-

zercie do aktuálneho čísla ŠN je 

vždy v pondelok do 14:00 hod. 

Ďakujeme za porozumenie! 

red.
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Teší nás, že tohoročný 

výstavný program v Galérii 

Jozefa Kollára štartujeme 

profi lovou výstavou 

„domáceho“ autora - Ivana 

Slovenčáka „Plán B“.

Ivan Slovenčák sa narodil síce v Ri-

mavskej Sobote, ale Banská Štiav-

nica sa mu stala druhým domo-

vom. Študoval a absolvoval odbor 

konzervovanie papiera a  starých 

tlačí na banskoštiavnickej SPŠ Sa-

muela Mikovíniho. Po maturite 

pokračoval v štúdiu maľby na Aka-

démii umení v  Banskej Bystrici. 

Na štiavnické teritórium sa vrátil 

a v súčasnosti pôsobí ako pedagóg 

na SPŠ Samuela Mikovíniho.

Ivan Slovenčák vo svojej tvor-

be tematizuje súčasnosť, so záuj-

mom pozoruje náš veľký a  malý 

svet, ktorý autorsky refl ektuje. 

Na výstave „Plán B“ autor pred-

staví výber zo svojich aktuálnych 

maliarskych cyklov a  sériu kre-

sieb. Slovenské banské múzeum 

– Galéria Jozefa Kollára pozýva 

Štiavničanov a návštevníkov mes-

ta na vernisáž výstavy v  piatok 

27.1.2017 o 16.00 hod.

Iveta Chovanová

SBM 

Pozývame na vernisáž do galérie

Antikvariátikom aj pre deti: 

Zuzana Štelbaská

Piatok 27. januára 2017, 17.00, 

Antikvariátik

Zuzana Štelbaská je autorka a čita-

teľka kníh pre deti a mládež. Dlhé 

roky pôsobila  v médiách, v ktorých 

pracovala v Redakcii tvorby pre deti.

Vytvorila mnoho detských a tí-

nedžerských programov (drama-

turgia i scenár).

Minulý rok jej vo vydavateľstve 

Albatros vyšla obrázková kniha Fi-

lipko, ktorá nadväzuje na jej úspeš-

nú knihu pre deti s názvom Zor-

nička (2015). Na svojom blogu i 

denníku N pravidelne informuje či-

tateľov o knižných novinkách z det-

skej a teenegarskej literatúry.

Zuzana Štelbaská bude ďalšou z au-

toriek predstavených na diskusiách 

v Antikvariátiku, pričom čítanie za-

ujme aj detského poslucháča. Po- 

dujatie moderuje Zuzana Lukáčová. 

Vstup je voľný.

Tomáš Lazar

Autorské čítanie s…

INZERCIA

Za našou 
kamarátkou 

Zuzkou Jaďuďovou

Prišla správa smutná presmutná. 

Zmĺklo srdce, zmĺkli veselé ústa. 

Ruky čo nepoznali oddychu. Od-

počívajú bez pohybu.

Bola si pre nás slniečkom, ktoré 

poteší svojimi lúčmi, s  tým Tvo-

jim dobrým srdiečkom si bola ako 

voda na púšti. 

Stíchli ústa čo radi spievali, boli 

to oni čo radi dávali, ruky čo pes-

tovali kvietky, mali ju radi dospe-

lí a dietky.

Spustne i  záhradka, ktorú mala 

rada, pestré boli kvety, kvitla celá 

hrada, v prírode bola šťastná, bola 

to jej radosť teraz odpočíva, nemá 

žiadnu starosť.

Ľudí mala rada a  ľudia mali ju, 

nechce sa nám veriť, že už nie je 

tu, len spomienky víria v  srdci, 

veľká bolesť a už len sviečky horia 

na jej večnú povesť. 

Zákerná choroba preťala Tvo-

ju niť, musela si umrieť aj keby si 

chcela žiť, spomíname na Tvoju 

dobrotu, Tvoje dobré srdce a Tvo-

ju ochotu. 

Zostáva nám už len poďakovať, 

spomienku na teba si zachovať, 

nám sa chvíľa kráti a svieca dohá-

ra, život nám uniká jak víno z po-

hára. 

S  Tebou sa lúčia všetci, ktorí Ťa 

mali radi.

Júlia Pukačová a klienti Domo-

va Márie Drieňová 

Žiadosť 
o zaslanie informácie o činnosti 

športového klubu za rok 2016.

Prosím zaslať nasledovné infor-

mácie:

- zhodnotenie uplynulej sezóny 

2016

- nomináciu na najlepšieho špor-

tovca mesta Banská Štiavnica 

roku 2016

- predbežný plán činnosti klubu 

na rok 2017 s orientačným plá-

nom podujatí, ktoré klub usporia-

da alebo sa ich zúčastní; na e-mail: 

petrik@banskastiavnica.sk. 

Informácie budeme určite potre-

bovať do výročnej správy mesta, 

nominácie nám prosím pošlite pre 

istotu, nevieme totiž, či sa budú 

vyhodnocovať najlepší športov-

ci za rok 2016. Za informácie vo-

pred ďakujeme.

Ján Petrík, OKŠaMK

Spisovateľka Zuzana Štelbaská  foto www.pravda.sk 
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V piatok 13.januára 2017 sme 

sa navždy rozlúčili s našou 

drahou kolegyňou, bývalou 

zamestnankyňou Mestského 

úradu a našou spoluobčiankou 

Mgr. Brigitkou Herrmannovou, 

ktorá nás opustila vo veku 

nedožitých 70 rokov.

Rozlúčkovú smútočnú reč prednies-

la primátorka nášho mesta Mgr. 

Nadežda Babiaková, z ktorej vybe-

ráme:

„V  hlbokom zármutku a  s  bolesťou 

v  srdciach prihováram sa vám v  tejto 

chvíli najsmutnejšej, keď sme sa prišli 

navždy rozlúčiť s našou kolegyňou pani 

Mgr. Brigitkou Herrmannovou.

Prišli sme, aby sme vzdali poslednú poc-

tu našej kolegyni, ktorá statočne kráča-

la celým svojim životom.

Dlhé roky žila s nami v srdečnom poro-

zumení a v zhode. Keď bolo treba pomá-

hať, pomáhala užitočnými skutkami, 

skromne, nezištne, nečakajúc žiadnu 

odmenu, bola všade tam, kde to najviac 

ľudia potrebovali. Jej vzťah k ľuďom sa 

prejavoval srdečnosťou, milým pozdra-

vom, stiskom rúk, dobrým slovom a mi-

lým úsmevom.

Naša zosnulá kolegyňa Mgr. Brigitka 

Herrmannová sa narodila 2. júna 1947 

v Banskej Štiavnici. Po skončení základ-

nej školy pokračovala v štúdiu na Stred-

nej všeobecnovzdelávacej škole v našom 

meste. Po maturite pokračovala v  štú-

diu na Pedagogickej fakulte v  Banskej 

Bystrici, odbor ruština a výtvarná vý-

chova. Po ukončení fakulty krátko učila 

v Kremnici a potom pôsobila ako vycho-

vávateľka na Lesníckom internáte v na-

šom meste. Neskôr prišla pracovať do 

Mestského  kultúrneho a spoločenského 

strediska, kde vykonávala funkciu od-

bornej referentky. Po organizačnej zme-

ne v  roku 1991 pracovala na oddelení 

kultúry MsÚ, kde pracovala naša zo-

snulá až do odchodu na dôchodok.

Naša kolegyňa milovala literatúru, poé-

ziu a výtvarné umenie. Svoj vzťah a cit 

k výtvarnému umeniu a kultúre vnáša-

la do svojej práce. Dlhé roky bola jedi-

nou organizátorkou výstav výtvarného 

umenia, nakoľko ešte Galéria J. Kollára 

nefungovala. Organizovala a pripravo-

vala celoslovenské výstavy ako Ochra-

na prírody v karikatúre, kde úzko spo-

lupracovala so zosnulým Ing. Milanom 

Kapustom, CSc., pripravovala výstavy 

Svetové dedičstvo očami detí, prezento-

vala a úzko spolupracovala s významný-

mi slovenskými výtvarníkmi: akademic-

kou maliarkou Naďou Rapensbergerovou 

- Jurkovičovou, 

s  pánom Ber-

gerom a  mno-

hými inými.

Spolupracova-

la aj s  mláde-

žou na SPŠCH, 

kde spolu s Ing. 

D o b r o t o m 

viedla rozhla-

sový krúžok, 

pripravovala 

mnohé rozhla-

sové relácie pre 

mládež. Tieto 

relácie boli na 

veľmi vysokej 

úrovni. Podie-

ľala sa na vy-

tvorení rozhla-

sového štúdia, 

ktoré vysielalo 

aktuality zo ži-

vota nášho mesta. Tu naša kolegyňa ro-

bila moderátorku a dramaturgičku.

Po vzniku Štiavnických novín sa stala 

členkou redakčnej rady a dlhé roky pat-

rila k najaktívnejším členom, nielen čo 

do počtu napísaných článkov, ale aj žán-

rovou pestrosťou.

Milovala štiavnickú históriu, dokáza-

la sa v nej dokonale orientovať a preta-

viť ju do oblasti kultúry. A ľudia ju mali 

radi, radi sa na ňu obracali so svojimi 

problémami, lebo vedeli, že Brigitka sa 

im vždy snažila pomôcť. Bola pravou 

rukou vedúceho kultúry, podieľala sa na 

organizovaní a  tvorbe celoslovenského 

festivalu Strunobranie, ktorý doteraz 

v ľuďoch rezonuje, tvorila časť drama-

turgie kultúrneho leta.

Naša kolegyňa Brigitka bola citlivá, vní-

mavá a  otvorená. Zaujímali ju všetky 

okruhy umenia. Mala rada hudbu Beat-

les a Rangers. Zaslúžila sa o navrátenie 

trhov v podobe podujatia Nezabudnuté 

remeslá. Bola aktívna pri každej práci, 

v letnom období  sa venovala aj kultúr-

nej náplni a činnosti amfi teátra. Mala 

rada prírodu, venovala sa turistike, mi-

lovala štiavnické jazerá, hlavne Klinger, 

kde si rada zaplávala. V zimných mesia-

coch rada bežkovala, milovala prírodnú 

panorámu na bežkách od Paradajzu až 

po Richňavu.

Naša kolegyňa patrila k výnimočným ľu-

ďom. Mala rada nielen umenie, ale bola 

aj ochrankyňou životného prostredia. Ne-

smierne množstvo voľného času venovala 

odstraňovaniu divokých skládok.

V  Brigitke bola nesmierna životná 

sila, húževnatosť, tvorivosť, neúnav-

ná pracovitosť, obetavosť, láska k  ľu-

ďom, k nášmu mestu a k okolitej čaro-

krásnej prírode.

Posledné roky na dôchodku trávila pre-

chádzkami a napomáhala ochrane prí-

rody. Začali ju trápiť zdravotné problé-

my a ťažká choroba jej začala odoberať 

sily, až jej nakoniec podľahla.

Zaspala tíško spánkom, z  ktorého sa 

viac neprebudila. Odišla, hoci tak veľmi 

ešte chcela žiť a tešiť sa z každého rána, 

z každej chvíľky so svojimi blízkymi.

Pokloňme sa pamiatke našej zosnulej 

a poďakujme sa jej za všetko to, čo vyko-

nala, za prácu, ktorú odviedla pre naše 

mesto.

Čo za to všetko jej dnes môžeme dať? 

Len kyticu kvetov a  spomienku si za-

chovať. Ľudský život je ako ruža. Ran-

né paprsky sa dotknú kvetu a on sa roz-

vinie. Rozvonia a dáva radosť všetkým 

okolo seba. Ale pomaly uvädne a skloní 

svoju bohatú korunu a  odíde. Tak žijú 

a  odchádzajú z  nášho života naši naj-

drahší a najmilší. Naša drahá kolegyňa 

odišla, no v našich životoch bude kráčať 

ďalej.

Drahá Brigitka,

boli ste pracovitou, nesmierne citlivou, 

srdečnou a  milou kolegyňou, na ktorú 

sa vždy dalo spoľahnúť. A hoci ste odišli, 

s láskou budeme na Vás spomínať. Zo-

stanete navždy v našich srdciach a spo-

mienkach.

V mene poslancov MsZ, všetkých obča-

nov nášho mesta, ako i v mene svojom 

lúčim sa so zosnulou aj ja a ďakujem jej 

za všetko to, čo pre naše mesto a spoloč-

nosť vykonala.“

Česť jej pamiatke! 

MsÚ

Naposledy sme sa rozlúčili 
s Mgr. Brigitkou Herrmannovou

Sitno; xy,z; 
LCDM

Nar. 4. I. 1962, Nitra

moje telo sa narodilo na nížine, ale

duchovne patrím sem,

moja duša tento kraj si zaľúbila,

Stvoriteľom zhmotnený krásny sen

Karol Bugár; v  Banskej Štiavnici od 

1.XI.1997

Nar. 2. VI. 1947, Banská Štiavnica

Rodokmeň mojej rodiny siaha pri-

bližne do roku 1750, a  možnože 

ešte niekoľko generácií ďalej. Kto-

vie. V Štiavnici som sa narodila v ro-

dičovskom dome a celý život preži-

la TU; v meste som pracovala a túlala 

sa po kopcoch, lesoch a lúčinách.

Moje telo dôverne pozná vodu taj-

chov.

Prežívam svoj 69. rok.

Nevidela som more, ani ľadovce pó-

lov; nádhernú pestrosť fl óry a fauny, 

čarovné krídla motýľov a dravú zver 

poznám len z kníh džunglí, neovial 

ma vietor saván, či prérií.

Ale bola som hlboko v podzemí a do-

tkla sa kryštalických hornín. Nedo-

tkla som sa oblakov, ale duša moja 

často poletovala v  nebi – tam ma 

poznajú.

Neľutujem, že som nevidela mra-

kodrapy veľkomiest.

Moje srdce vždy patrilo Tebe, milo-

vané Sitno; a navždy TU aj zostane.

B.H.

P.S.: Pôjdeme ešte na Sitno?

Kedy?

Oznam
Slovenský zväz telesne postihnu-

tých v B. Štiavnici oznamuje svo-

jim členom, že dňa 14.2.2017 

(utorok) sa uskutoční rekondičný 

zájazd do Kováčovej. Odchod au-

tobusu o 11:00 hod. z Križovatky. 

Poplatok 10,-Eur (cestovné, vstu-

penka) prosíme uhradiť v kancelá-

rii zväzu v PO, ST a ŠT. 

Ivan Madara
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Povinnosti občanov

Jedným z období, ktoré si vyžaduje 

pozornosť zo strany občanov na úse-

ku ochrany pred požiarmi je obdobie 

vykurovacej sezóny, kedy vzniká vyš-

šia pravdepodobnosť vzniku požia-

rov v dôsledku toho, že sa nevenuje 

dostatočná pozornosť údržbe pali-

vových spotrebičov, vykurovacích te-

lies, kontrole a čisteniu komínov.

V  roku 2015 a  za prvých 6 mesia-

cov v roku 2016 po zahájení vykuro-

vacej sezóny na základe vyššie spo-

mínaných faktorov vzniklo celkovo 

z dôvodov poruchy a nevyhovujúce-

ho stavu vykurovacích telies, dymo-

vodov a  komínov 207 požiarov, pri 

ktorých bola vyčíslená priama škoda 

377 820 € kde boli zranené 4 osoby a 

1 osoba usmrtená. Kvalitná a odbor-

ná prevencia v objektoch osobného 

a súkromného vlastníctva znamená 

dôkladnú prípravu na nastávajúce 

zimné vykurovacie obdobie. V prípa-

de, že sa budete riadiť nasledovnými 

zásadami, je vysoká pravdepodob-

nosť, že prežijete bezpečné obdobie 

vykurovacej sezóny.

10 hlavných zásad pri predchá-

dzaní vzniku požiarov vo vykuro-

vacom období:

1. dbať na správny výber druhu pa-

livového spotrebiča a dodržať požia-

davky jeho umiestnenia podľa cha-

rakteru priestoru, v ktorom má byť 

používaný (napríklad garáže, auto-

dielne …)

2. dbať na odborné pripojenie vy-

kurovacieho telesa ku komínu, čo 

v zmysle zákona môže vykonávať len 

osoba s odbornou spôsobilosťou 

3. dbať na dostatočný prívod vzdu-

chu, kde väčšina spotrebičov po-

trebuje ku svojej správnej funkcii 

dostatočné množstvo spaľovaného 

vzduchu, preto treba dbať na požia-

davky a opatrenia uvedené v technic-

kej a projektovej  dokumentácii 

4. dbať na bezpečné odvedenie spalín 

do priestoru – komína, kde je dôleži-

tá jeho správna inštalácia a následne 

podlieha pravidelným kontrolám

5. dbať na používanie predpísaného 

druhu a množstva paliva, na ktorý je 

spotrebič konštruovaný

6. dbať na dodržiavanie predpísa-

ných bezpečnostných vzdialenos-

tí od horľavých materiálov stanove-

ných výrobcom, prípadne vyhláškou 

MV SR č. 401/2007 Z.z., aby nevzni-

kol požiar vplyvom sálavého tepla

7. dbať na používanie nehorľavých a 

izolačných podložiek v prípade spot-

rebičov na tuhé palivo, kde tieto pod-

ložky bránia vzniku požiaru od pada-

júcich častí nezhorených častí paliva

8. dbať na dodržiavanie návodov na 

obsluhu a manipuláciu s  jednotlivý-

mi spotrebičmi

9. dbať na používanie len predpísa-

ných druhov palív, pretože výrobca 

je povinný garantovať správnu a bez-

pečnú funkciu spotrebiča pri dodr-

žiavaní daných podmienok, kde nie 

sú povolené žiadne „domáce“ úpra-

vy a zásahy do spotrebičov. Týmito 

svojvoľnými zásahmi by mohlo dôjsť 

k požiarom, výbuchu a iným nežia-

dúcim udalostiam.

10. dbať na pravidelné čistenie a kon-

troly komínov v lehotách:

A/ ak sú na komínové teleso pripoje-

né spotrebiče s celkovým tepelným 

výkonom do 50 kW, komín je potreb-

né čistiť raz za:

- 4 mesiace - spotrebiče na tuhé alebo 

kvapalné palivá,

- 6 mesiacov - spotrebiče na plynné 

palivá a ak ide o komín bez vložky,

- 12 mesiacov - spotrebiče na plynné 

palivá a ak ide o komín s vložkou.

B/ ak sú na komínové teleso pripoje-

né spotrebiče s celkovým tepelným 

výkonom nad 50 kW, komín je po-

trebné čistiť raz za:

- 2 mesiace - spotrebiče na tuhé pa-

livá alebo spotrebiče na kvapalné pa-

livá,

- 6 mesiacov - spotrebiče na plynné 

palivá.

Povinnosťou občanov je zabezpe-

čovať pravidelné čistenie a  kontro-

lu komínov. Na vykonávanie čiste-

nia a kontroly komína musí mať ten, 

kto ich vykonáva vyhovujúce nástro-

je, prístroje a zariadenia.

Prehľad kominárov a revíznych tech-

nikov je uvedený na webovej stránke 

Komory kominárov Slovenska www.

kks-sr.sk.

Vypaľovať komín je možné len výni-

močne. Túto činnosť vykonáva komi-

nár alebo revízny technik s pomocou 

najmenej jednej ďalšej osoby. Vypa-

ľovanie komína sa oznamuje obci.

Potvrdenie o vykonaní čistenia a 

kontroly vyhotovuje ten, kto čiste-

nie a kontrolu komína vykonal. Ne-

dostatky, zistené pri čistení a kontro-

le komína alebo dymovodu, sa uvedú 

v potvrdení alebo zápisom do denní-

ka čistenia a kontroly. Ak sú zistené 

nedostatky závažného charakteru z 

pohľadu protipožiarnej bezpečnosti, 

komín alebo dymovod sa až do od-

stránenia nedostatku nemôžu použí-

vať. Zistenie sa oznamuje obci alebo 

miestne príslušnému orgánu štátne-

ho požiarneho dozoru.

Zároveň vás upozorňujeme na ná-

sledky porušovania základných po-

vinností pri inštalovaní a používaní 

palivových spotrebičov, dymovodov 

a komínových telies, kde v priestup-

kovom konaní môže Okresné riadi-

teľstvo Hasičského a  záchranného 

zboru uložiť pokutu zmysle záko-

na NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochra-

ne pred požiarmi v znení neskorších 

predpisov až do výšky 331 €.

„Čas, ktorý budete venovať preventív-

nym opatreniam sa Vám určite oplatí 

a následne  ochráni zdravie a majetok Vás 

a Vašich blízkych.“

Slavomír Búci, vedúci odd. po-

žiarnej prevencie OR HaZZ ZH

Predchádzanie vzniku požiarov 
v období vykurovacej sezóny

INZERCIA

oznamy, pozvánky
spomienky

Poďakovanie
Úspešný rok 2017 želajú všetkým 

sponzorom klubu dôchodcov na 

Trojičnon námestí, ktorí v roku 

2016 prispeli na chod a akcie klu-

bu a tým spríjemnili život členom. 

Všetci ďakujeme za ľudský prí-

stup k seniorom a porozumenie, 

ktoré prejavili v predchádzajúcom 

kalendárnom roku. Zároveň sa 

chceme poďakovať aj vedúcej klu-

bu pani M. Boroškovej. 

Členovia klubu seniorov

Poďakovanie 
Touto cestou by som sa chcel po-

ďakovať p. Jánovi Strelcovi z Ban-

skej Belej – Halče, ktorý mi pomo-

hol pri snehovej kalamite. Vďačný 

občan z Banského Studenca 

Marian Cibula

Poďakovanie
Sociálna senior prepravná služba

Dňa 10. januára som potrebovala 

dopraviť manžela na hospitalizá-

ciu do Banskej Bystrice na 7. hod. 

ráno. Autobusom to nebolo mož-

né, lebo manžel je ZŤP a má prob-

lém sa sám pohybovať, preto som 

sa obrátila s prosbou na p. Ivani-

ča, či by mi nepomohol. Bol veľmi 

ochotný a ešte pred začatím pra-

covnej doby nás bezpečne a načas 

dopravil do Banskej Bystrice. Pre-

to sa mu za jeho ochotu chcem z 

celého srdca poďakovať. Verím, že 

aj vedenie Mesta túto službu oce-

ní nielen morálne, ale i fi nančne, 

lebo na tejto službe sa určite zbo-

hatnúť nedá. Nám seniorom taká-

to služba veľmi pomôže. Myslím, 

že si ju aj zaslúžime. 

Budová Marcela

Pozvánka
Stredná odborná škola služieb a les-

níctva, Kolpašská 9, Banská Štiav-

nica Vás srdečne pozýva na 13. Re-

prezentačný Ples školy, ktorý sa 

uskutoční dňa 10. februára 2017 

o 19:00 hod. v sále Strednej odbor-

nej školy služieb a lesníctva na Kol-

pašskej 9. Vstupné: 33,- € / osoba. 

SOŠ SaL BŠ
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Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka

Aktuálne fi lmy v kine Akademik

Piatok 20.1. o 18:30 hod.Piatok 20.1. o 18:30 hod.
Nedeľa 22.1. o 18:30 hod.Nedeľa 22.1. o 18:30 hod.

xXx: NÁvrAT XANderA xXx: NÁvrAT XANderA 

CAgeACAgeA

Akčný/dobrodružný/thriller, USA, Akčný/dobrodružný/thriller, USA, 
107 min., MP:12. Vstupné: 4 €.107 min., MP:12. Vstupné: 4 €.
Xander Cage sa vracia. V hlavnej úlo-Xander Cage sa vracia. V hlavnej úlo-
he Vin Diesel. he Vin Diesel. 

Sobota 21.1. o 18:30 hod.Sobota 21.1. o 18:30 hod.

RozpolTeNýRozpolTeNý

Horor/thriller, 116 min., MP:15. Horor/thriller, 116 min., MP:15. 
Vstupné: 4 €.Vstupné: 4 €.
Čo môže spôsobiť mnohopočetná poru-Čo môže spôsobiť mnohopočetná poru-
cha osobnosti? Napríklad to, že máte v cha osobnosti? Napríklad to, že máte v 
hlave trochu plno. Kevin (James McA-hlave trochu plno. Kevin (James McA-
voy) v sebe skrýva 23 rôznych osob-voy) v sebe skrýva 23 rôznych osob-
ností, ktoré postupne odhaľuje jeho ností, ktoré postupne odhaľuje jeho 
psychiatrička. Ale niekde v hlave sa psychiatrička. Ale niekde v hlave sa 
asi skrýva ešte niekto ďalší... niekto, asi skrýva ešte niekto ďalší... niekto, 
kto má súvislosť s únosom troch diev-kto má súvislosť s únosom troch diev-
čat.čat.

Nedeľa 22.1. o 16:00 hod.Nedeľa 22.1. o 16:00 hod.

SiNgSiNg

Rodinný/animovaný/komédia/muzi-Rodinný/animovaný/komédia/muzi-
kál, MP. Vstupné: 4 €.kál, MP. Vstupné: 4 €.
Koalí kráľ zábavného priemyslu (bý-Koalí kráľ zábavného priemyslu (bý-
valý) márne premýšľa, ako udržať svoj valý) márne premýšľa, ako udržať svoj 
podnik na nohách, keď ho napadne podnik na nohách, keď ho napadne 
usporiadať spevácku súťaž. Ukáže sa, usporiadať spevácku súťaž. Ukáže sa, 
že mesto, v ktorom žije, je plné talen-že mesto, v ktorom žije, je plné talen-
tov. Ako vybrať len jeden? tov. Ako vybrať len jeden? 

Utorok 24.1. o 18:30 hod.Utorok 24.1. o 18:30 hod.

ChlApec vo sveTe ChlApec vo sveTe 

príšerpríšer

Animovaný/fantasy, Japonsko, 119 Animovaný/fantasy, Japonsko, 119 
min., MP:12. Vstupné: 3 €. /ČSFD min., MP:12. Vstupné: 3 €. /ČSFD 
80%/80%/
Keď sa Kjuta, osirený chlapec žijú-Keď sa Kjuta, osirený chlapec žijú-
ci na uliciach mesta Šibuja dostane ci na uliciach mesta Šibuja dostane 
do fantastického sveta príšer, ujme do fantastického sveta príšer, ujme 
sa ho Kumatecu, nevrlý a drsný bo-sa ho Kumatecu, nevrlý a drsný bo-
jovník, ktorý si hľadá vhodného učňa. jovník, ktorý si hľadá vhodného učňa. 
Napriek neustálemu haštereniu začnú Napriek neustálemu haštereniu začnú 

spolu trénovať a postupne medzi nimi spolu trénovať a postupne medzi nimi 
vznikne puto ako medzi otcom a sy-vznikne puto ako medzi otcom a sy-
nom. Ale keď hrozí, že hlboká temno-nom. Ale keď hrozí, že hlboká temno-
ta uvrhne svet ľudí aj príšer do chaosu, ta uvrhne svet ľudí aj príšer do chaosu, 
toto silné puto dvoch rozdielnych by-toto silné puto dvoch rozdielnych by-
tostí musí podstúpiť najťažšiu skúšku tostí musí podstúpiť najťažšiu skúšku 
– boj, ktorý môžu vyhrať len ak obaja – boj, ktorý môžu vyhrať len ak obaja 
dokážu bojovať bok po boku a využiť dokážu bojovať bok po boku a využiť 
svoje spojené sily a odvahu.svoje spojené sily a odvahu.

Štvrtok 26.1. o 18:30 hod.Štvrtok 26.1. o 18:30 hod.

ResideNT Evil: ResideNT Evil: 

PosledNÁ kApiTolAPosledNÁ kApiTolA

Horor/thriller/sci-fi /akčný,USA/Ne-Horor/thriller/sci-fi /akčný,USA/Ne-
mecko/Austrália/Kanada/Francúz-mecko/Austrália/Kanada/Francúz-
sko, MP:15. Vstupné: 4 €.sko, MP:15. Vstupné: 4 €.
Alice znovu bojuje proti spoločnosti Alice znovu bojuje proti spoločnosti 
Umbrella, ktorá zavinila rozmnoženie Umbrella, ktorá zavinila rozmnoženie 
zombie po celej zemeguli. Po jej boku zombie po celej zemeguli. Po jej boku 
stoja Jill, Ady, Leona a Albert Wes-stoja Jill, Ady, Leona a Albert Wes-
ker. Boj o prežitie sa presunie tam, kde ker. Boj o prežitie sa presunie tam, kde 
to všetko začalo - do výskumného cen-to všetko začalo - do výskumného cen-
tra Umbrelly. Podarí sa Alice konečne tra Umbrelly. Podarí sa Alice konečne 
zničiť celú spoločnosť? zničiť celú spoločnosť? 

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

Vážení lúštitelia!

Výhernú poukážku na konzumáciu 

v hodnote 10,-eur v pizzérii, reštau-

rácii Black M, Nám. sv. Trojice 6/2, 

Banská Štiavnica si výherca môže 

vyzdvihnúť v redakcii ŠN. Správ-

ne znenie krížovky z č.46/2016: 

„Veľa krásnych chvíľ v príjemnej atmo-

sfére Vianoc želá redakcia.“ Výhercom 

sa stáva Margita Šutková, L. Ex-

nára 3, Banská Štiavnica. Srdeč-

ne blahoželáme! Tento týždeň hrá-

me o poukážku na konzumáciu v 

hodnote 10,-eur v pizzérii, reštau-

rácii 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 30.1.2017.

V tajničke sa ukrýva výrok Walta 

Disneya: „Ak … (dokončenie v taj-

ničke).

A., Česká politická strana, nováčik 

v kláštore, rozprávková postava,

B., Koniec tajničky,

C., Radón, obder, notes, patriace 

Ebe,

D., Potom, nákazlivá choroba, zvuk 

pri blesku, sníval, Zákonník práce,

E., Zákruta zriedkavo, časť chôdze, 

český klavirista, opak dobra,

F., Podarúnok, škriatok, česká TV, 

šaty,

G., Eduard, české mesto, nástroj 

na kosenie, sveter česky,

H., Samec ovce, túžba, jav, pojem 

duše u Egypťanov 

I., Samohlásky v  slove ryba, Ná-

rodná knižnica, listnaté stromy, 

možno česky, opak dňa,

J., Stred slova otlak, druh výtvar-

ného umenia, citoslovce klopania, 

za,

K., Stred tajničky.

1., Česká rieka, kam, obydlie v pa-

neláku, kyslík,

2., Ruská rieka, prosí, hlbší žen-

ský hlas,

3., Začiatok tajničky, druh Fati-

my, nádoba na popol mŕtvych, nula,

4., Tumor, značka, iniciálky sklada-

teľa Lánika,

5., Opi, zlodej, kráľ zvierat,

6., Dôveruj, slovenská rieka, príby-

tok Indiánov,

7., Iniciálky Táslera, náboj do vzdu-

chovky, získajte za peniaze,

8., Celá časť, dolné končatiny, kon-

trolný test,

9., Malá časť hmoty, býva ráno na 

tráve,

10., Hlt, nočný vták, unesenie,

11., Malá Irena, zomri, dusík,

12., Mužské meno v USA, ozn. rus-

kých lietadiel, dotieravý hmyz, pís-

meno v geometrii,

13., Liba naopak, tu po česky, pred-

ložka 2. pád, opak splnu,

14., Časť arabských mien, zletenie 

vtáctva, domáce zviera,

15., Andrea, zašpiniť vracaním.

Pomôcky: Bob, Rokl, Don, Il, Oda, 

Bin.

Pozn. aut.: Interpunkčné zna-

mienka sa neberú do úvahy!

Pripravuje: Anna Rihová

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

A

B K

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Kupón č. 2
Krížovka
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Autorský klub vzdal poctu 

svojej zakladateľke Márii 

Petrovej

„Skladateľ, sochár, maliar, básnik, pro-

rok, svätec - to sú tvorcovia sveta na 

druhom brehu. Architekti nebies. Svet 

je krásny, pretože žili oni. Bez nich by 

hrdlačiace ľudstvo zahynulo. Ten, kto 

vo svojom srdci uchováva krásnu víziu, 

vznešený ideál, jedného dňa ho preme-

ní na skutočnosť. Snívajte vznešené sny 

a aké budete mať sny, takými sa stane-

te.“ Tieto slová napísal v roku 1902 

James Allen, neznámy mladík utlá-

čaný chudobou a drinou, z ktorého 

sa stal jeden zo svetovo najuznáva-

nejších autorov. Aj okolnosti náš-

ho života sa niekedy môžu zdať ne-

priaznivé, no nemusia takými ostať. 

Záleží len na nás. V  najvyššej ví-

zii ľudskej duše sa prebúdza anjel. 

Sme tu, pretože sme nezabudli sní-

vať o  kráse a  vznešenosti, o  tom, 

že človek môže byť človeku priate-

ľom v  živote i  tvorbe, ktorá je da-

rom i požehnaním. Členovia Autor-

ského klubu literátov, hudobníkov 

a  výtvarníkov v  Banskej Štiavni-

ci si to veľmi dobre uvedomujú. Ich 

stretnutia sú vždy malým sviatkom, 

oslavou múz i  priateľstva. Autor-

ský klub vznikol v r. 2008 na pod-

net Mgr. Márie Petrovej. V súčas-

nosti má 20 aktívnych členov a  za 

sebou desiatky kultúrnych podujatí, 

prezentácií umeleckej tvorby v Ban-

skej Štiavnici aj  iných mestách na 

Slovensku. Brány klubu sú aj novým 

záujemcom stále otvorené.

Novoročné stretnutie A - klubu 

sa uskutočnilo 13. januára 2017 

v Reštaurácii Gallery a bolo nádher-

ným poďakovaním jednotlivých au-

torov Marike Petrovej, ktorá nás celé 

roky v  tvorbe povzbudzovala , sta-

rostlivo pripravovala kultúrne podu-

jatia, kde sme mohli naše sny pre-

žiť a  precítiť spolu s  ľuďmi, ktorí 

nám rozumeli. Ďakujeme za tú mož-

nosť, Marika. A ďakujeme za Autor-

ský klub, za každého blízkeho člove-

ka, každú vzácnu spomienku, keď v  

okamihoch skromného šťastia a  ti-

chej vďačnosti sme spoločne pocítili 

nežný závan anjelských krídel. Kytič-

ka úprimnej vďaky patrí aj predsed-

níčke KD pani Marte Boroškovej za 

jej vzácny čas, ochotu a  trpezlivosť, 

mnohokrát preukázanú počas prí-

jemných večerov A- klubu v Modrom 

dome a ďakujeme aj Mestu Banská 

Štiavnica za porozumenie a  ústre-

tovosť. V  neposlednom rade ďaku-

jeme majiteľovi a  zamestnancom 

Reštaurácie Gallery za srdečné prija-

tie a chutné pohostenie.

J. Bernáthová

Priatelia v živote i tvorbe

Členovia Autorského klubu  foto Lubo Lužina

Aj v januári pozývame ku 

chvíľam stráveným s knihou 

v rukách. Naše tipy sú 

zamerané na slovenských 

autorov:

Vanda Rozenbergerová - skve-

lá pozorovateľka medziľudských 

vzťahov so zmyslom pre detail, hu-

mor aj absurdno prichádza s novou 

zbierkou poviedok Slobodu bažan-

tom. Po úspešnej prvotine Vedľaj-

šie účinky chovu drobných hlodav-

cov a ďalšej zbierke poviedok Moje 

more mladá autorka pokračuje 

v odhaľovaní tajomstiev života.

Daniela Hroncová- Faklová - zre-

lá autorka literatúry faktu je aj pro-

zaička, rozhlasová dramatička a 

publicistka s prenikavým duchov-

ným zrakom. V  publikácii Urodze-

ná  odhaľuje (svoj?) pravdivý prí-

beh o márnom vzájomnom hľadaní 

matky a dcéry, poznačený udalosťa-

mi 2. sv. vojny, ktorý vyšiel vo vyda-

vateľstve Tranoscius.

Populárna Kristína Farkašová 

s  humorom jej vlastným vo svojej 

prvotine Som mama opisuje peri-

petie okolo výchovy svojich dvoji-

čiek... Úspešná knižka sa už dočkala 

svojho pokračovania s názvom Stá-

le mama, ktorou čoskoro obohatí-

me aj náš knižničný fond.

Boris Filan tentokrát zabáva svo-

jim fi lozofovaním o  živote v  Roz-

hovore Majstra s  hlúpym žiakom. 

Nesklame čitateľov vtipnými bon-

motmi a anekdotami, pričom s  ne-

obyčajnou otvorenosťou hovorí 

svoje názory  na lásku, priateľstvo, 

hriechy...

Zo súdka cestopisov ponúkame tiež 

slovenských autorov Michala Ry-

banského - Ako prežiť v Austrálii  

/Príbehy spod južného kríža/o ťaž-

kých začiatkoch študenta v cudzom 

svete, ale aj o histórii, Aborigenoch 

a  mnohom inom, a  Ivana Bulíka, 

ktorý ponúka dlho očakávané voľné 

pokračovanie knihy Afriky Afrika 

navždy - strhujúce príbehy, unikát-

ne expedície, plné dobrodružstva 

a skutočnej, nefalšovanej Afriky na 

400 stranách s  bohatou fotodoku-

mentáciou.

Príjemné čítanie s knihami z fondu 

Mestskej knižnice! 

MsK

Novinky z knižnice

TOP 10 
Kina Akademik

Najnavštevovanejšie fi lmy za po-

sledné 3 mesiace:

1. Fantastické zvery a ich výskyt

2. Vaiana

3. Trollovia

4. Spievaj

5. Všetko alebo nič

6. Bezva ženská na krku

7. Anjel pána 2

8. Prvý kontakt

9. Pasažieri

10. Doctor Strange

OKŠaMK

Mestská 
knižnica
v priestoroch Rubigallu

Otváracie hodiny:

Po, Ut, St, Pi: 8:00 – 17:00

Štvrtok: 13:00 – 17:00

Kontakt: 045/6949658

Obedňajšia prestávka: 

11:30 – 12:00

email: kniznica@banskastiavnica.sk

MsK

Súťaž o 
vstupenky

V ŠN č.1/2017 sme vyhlásili súťaž 

o vstupenky na divadelné predsta-

venie Bábka, ktoré sa bude konať 

v sobotu 21.januára 2017 o 19:00 

v sále Kultúrneho centra Banská 

Štiavnica. Správna odpoveď na 

súťažnú otázku znie: Trnava. Zo 

správnych odpovedí sme vyžre-

bovali 2 šťastných výhercov, ktorí 

získavajú po 2 vstupenky na toto 

divadelné predstavenie: Sú nimi: 

Eva Koledová, Cintorínska 7, 

BŠ a Alena Koledová, Energeti-

kov 6, BŠ. Srdečne blahoželáme! 

Vstupenky si môžete vyzdvihnúť 

v pokladni pred predstavením v 

KASse.                                              Red.

Mestská 
knižnica
Pobočka Drieňová

Oddelenie pre deti a mládež v 

priestoroch Základnej školy Jozefa 

Kollára na 1. posch. Otváracie hodi-

ny: Po: 8:00 - 12:00, St: 8:00 – 12:00

Kontakt: 045/694 96 58

email: kniznica@banskastiavnica.sk

MsK
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21. 01. 2017 o 1600

kultúrny dom Svätý Anton

Vstupné dobrovo né. Tešíme sa na Vás!

14. rocník celoslovenskej prehliadky heligónkárov

Martin Kminiak v spolupráci s Obcou Svätý Anton 

Vás srdecne pozývajú na 

INZERCIA

Zima je v plnom prúde, nočné 

teploty sa pohybujú hlboko 

pod bodom mrazu a toto je 

vhodné počasie na zimné 

športy. 

Aj v našom meste sa dá zmyslupl-

ne využívať voľný čas športovaním. 

Nie je tomu inak ani na Základ-

nej škole Jozefa Horáka v Banskej 

Štiavnici, ktorá má k dispozícii 

multifunkčné ihrisko pre verejnosť. 

Toto ihrisko môžu využívať nielen 

žiaci tejto školy, športovci zo Špor-

tového klubu Atleti Banská Štiavni-

ca, ale aj široká verejnosť. Na pod-

robnosti sme sa opýtali trénera ŠK 

Atleti BS Roba Petra:

„V prípade dobrých klimatických pod-

mienok je multifunkčné ihrisko otvo-

rené pre verejnosť a ponúka možnosť 

športového vyžitia denne od 15 – 17 

hod. - korčuľovanie, od 17 – 18 – hokej 

pre mládež a od 18 – 19 hod. - hokej pre 

dospelých. Vstupné je zadarmo! Tešíme 

sa na Vašu účasť, nakoľko zima ešte len 

príde…“

Všetci tí, ktorí majú záujem si za-

športovať a nesedieť doma, príď-

te na multifunkčné ihrisko pri Zá-

kladnej škole Jozefa Horáka na  

Dobšinského ul. 17 v Banskej Štiav-

nici a urobte niečo pre seba a svo-

je zdravie!

Michal Kríž

Zimné športy pre verejnosť

Pozývame vás do priestorov 

Mestských kúpeľov - Plavárne 

BŠ, kde si môžete prísť 

zaplávať v 25m bazéne s maxi-

málnou hĺbkou vody 4m.

Okrem plávania v bazéne sa môžete 

zrelaxovať v priestoroch sauny (su-

chá, parná). Plaváreň vám okrem 

týchto služieb ponúka ďalšie mož-

nosti relaxu a  športového vyžitia 

ako sú aj profesionálne  masérske 

služby. Príďte a  urobte niečo pre 

svoje zdravie a dostaňte sa do život-

nej formy! Plaváreň sa nachádza na 

Mládežníckej ul. v Banskej Štiavni-

ci a  je otvorená UT: 11:00 – 20:30 

hod., ST – PI: 13:00 – 20:30 hod., 

SO-NE: 14:00 – 20:00 hod. V pon-

delok je sanitárny deň a plaváreň je 

pre verejnosť uzatvorená. K dispo-

zícii je aj možnosť zakúpenia  per-

manentných kariet na 10 vstu-

pov príp. 20 vstupov na bazén a do 

sauny.

Bližšie informácie ohľadom cien 

a  služieb Vám veľmi ochotne po-

skytnú zamestnankyne pla-

várne osobne alebo na tel.č.: 

045/6912724. Tešíme sa na Vašu 

návštevu! 

Michal Kríž

Plaváreň a jej služby

Mestské kúpele 
– 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 – 20:00

PK – Plavecký klub Banská Štiav-

nica

Poskytuje služby:

- plávanie v plaveckom bazéne pre 

širokú verejnosť, deti, mládež, dô-

chodcov a  osoby so zdravotným 

postihnutím

- prenájom plaveckého bazénu 

formou objednávok pre školy, fi r-

my, organizácie a súkromné osoby

- oddelenú aj zmiešanú saunu pre 

ženy a  mužov s  odpočivárňou a 

ochladzovacím bazénom

- predaj jednorázových vstupe-

niek a permanentiek

Cenník bazén:

Dospelí: 2,-€/hod.

Deti 3 – 10 rokov 1,-€/hod.

Žiaci 10 – 18 rokov,

členovia SZPB, ZŤP 1,50€/hod.

Sauna

PO: Zatvorené

UT: muži – 14:00 – 19:00, 

zmiešaná: 19:00 – 20:00

ST: ženy – 14:00 – 19:00, 

zmiešaná: 19:00 – 20:00

ŠT: muži – 14:00 – 20:00

PI: ženy – 14:00 – 20:00

SO: muži – 14:00 – 18:00, 

zmiešaná: 18:00 – 20:00

NE: zmiešaná: 14:00 – 20:00

Cenník sauna:

Dospelí: 3,70€/hod., 7,-€/hod.

Deti 3 – 10 rokov: 1,70-€/hod.

Žiaci 10 – 18 rokov: 2,70€/hod.

Členovia SZPB, ZŤP: 2,-€/hod.

Bytová správa, BS

Pomoc pre 
zvieratká
OZ Senior Lilien pomáha opuste-

ným a týraným zvieratkám (psí-

kom a mačkám) v núdzi. Ak aj Vy 

patríte k tým, ktorí by ste chceli 

pomôcť, či už materiálne alebo fi -

nančne, stačí ak sa obrátite na nás 

na tel.č.: 0904 151 820, 0905 463 

058 a 0910 903 947, príp. pošle-

te hotovosť na č. účtu: SK29 0200 

0000 0037 5445 4459 (VÚB). 

Bližšie info na: www.ozseniorli-

lien.sk. Ďakujeme! 

OZ Senior Lilien

Ľadová plocha pri ZŠ J. Horáka  foto Vio TV

Mestská krytá plaváreň  foto Archív ŠN
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služby

  Prenajmem prerobený byt na 

Drieňovej. K dispozícii ihneď, tel.č.: 

0905 834 176

  Prenajmem zariadenú izbu v Š. 

Baniach, tel.č.: 0915 169 422

 Hľadáme spoľahlivú osobu na 

upratovanie penziónu a práce okolo 

domu. Požadujeme samostatnosť, 

predošlé skúsenosti výhodou. Kon-

takt: 0915 779 620

  51 ročný hľadá priateľku na spo-

ločné víkendové chvíle, prosím 

poslať SMS na t.č.: 0903 034 686

reality

Drieňová - centrum
Centrum - Povrazník

Povrazník - Drieňová
Jedna cena za 1,50 Eur

Tel.č.: 0940 747 999
(platí len na tel. obj. v prac. dni 

od 7 - 18:00 hod.)

TAXI

U nás máte pizze už od 2,80 € 
a denné menu od a denné menu od 3,00 €.3,00 €. 
Rozvoz v Banskej Štiavnici Rozvoz v Banskej Štiavnici 
zdarma. Objednávky tel.č.: zdarma. Objednávky tel.č.: 

045/6920202045/6920202 alebo  alebo 
online www.blackm.sk.online www.blackm.sk.

á ž

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

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

0948 460 7000948 460 700
Pracovná doba:Pracovná doba:

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

zoznamka


