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Mestská polícia Banská Štiavnica 

v  roku 2015 plnila úlohy v  zmys-

le zákona č. 564/1991 Zb. o obec-

nej polícií na území mesta Banská 

Štiavnica a  v  jeho miestnych čas-

tiach Banky, Počúvadlianske jaze-

ro, Štefultov, Sitnianska, čo tvorí 

jeho služobný obvod. Služobný ob-

vod je vyznačený v mape územného 

obvodu a  je rozdelený na 7 územ-

ných častí, ktoré sú pridelené kon-

krétnym policajtom.

V  roku 2015 sme preverili 1188 

oznámení od občanov, ktoré sú evi-

dované v protokole udalostí. Išlo sa 

hlavne o prípady porušenia: občian-

skeho spolunažívania, 

Turistov zo zrazu v Banskej 

Štiavnici odvezú mimoriadne 

vlaky

Lokálka nazývaná ľudovo „Štiav-

nická Anča“ posledný januárový ví-

kend ožije. Železničná spoločnosť 

Slovensko na regionálnej trati do 

B. Štiavnice posilní kapacitu i počet 

vlakov. V historickom meste sa to-

tiž koná tradičný Zimný zraz Klu-

bu slovenských turistov, na ktorom 

očakávajú až tisíc účastníkov. 

Jediná železničná spojnica medzi 

B. Štiavnicou a  ostatnými sloven-

skými regiónmi vedie do Hr. Dúbra-

vy, kde sa pripája k hlavnému ťahu 

Bratislava – Žiar nad Hr. – Zvolen. 

Od štvrtka (28.1.) až  do  nedele 

(31.1.) budú regionálne motoro-

vé vlaky predĺžené alebo nahra-

dené inými, čím sa kapacita zvý-

ši 1,5 až 4-násobne.

V  nedeľu pôjdu z  Banskej Štiavni-

ce dopoludnia aj dva mimoriadne 

osobné vlaky.

Vo všetkých vlakoch platí bežné ces-

tovné ako v iných osobných na vla-

koch na Slovensku vrátane zľavy 

Regional, zliav na preukazy ZSSK, 

traťových predplatných lístkov ako 

aj bezplatnej prepravy. Vlaky boli 

zavedené so súhlasom Ministerstva 

dopravy, výstavby a  regionálneho 

rozvoja SR.

Väčšina vlakov na štiavnickej 

trati končí alebo začína v  Hr. 

Dúbrave, kde cestujúci prestupujú 

na zvolenské osobné vlaky. Cestov-

ný poriadok je nastavený tak, aby 

prestupné časy predstavovali len 

pár minút. 

Mestská polícia a jej činnosť

Štiavnická Anča narastie

Náčelník Mestskej polície Vladimír Kratoš  foto VIO TV �3.str.

�3.str.

PRVÝ MESTSKÝ DETSKÝ MAŠKARNÝ BÁL
6. február 2016 

15:00–18:00, Kultúrne centrum, Kammerhofská 1, B. Štiavnica
JURAJ FÁBER DANCE * MASKOTI * SKVELÁ ZÁBAVA

HRY A SÚŤAŽE O CENY * ĎALŠIE PREKVAPENIA
Rezervácie stolov: http: //kultura.b� skastiavnica.sk

Sobota vanovaná deťom
Bábkové divadlo na Rázcestí:

Dobrú chuť, vlk!
30.1.2016 o 16:00 v kine Akademik

 Vstupné: 3 €

Festival 
Štiavničanov 
– výzva
Mestský úrad – oddelenie kul-

túry, športu a  mediálnej ko-

munikácie pripravuje na apríl 

2016 nultý ročník Festivalu 

Štiavničanov. Cieľom poduja-

tia je raz do roka odprezento-

vať verejnosti široké spektrum 

miestnej kultúry a  aktivít, 

ktoré sa dejú v  našom meste 

a  vytvoriť platformu pre ko-

munikáciu medzi miestnymi 

aktivistami v  oblasti kultúry, 

obyvateľmi a  potenciálnymi 

partnermi. Zároveň má akcia 

ambíciu poskytnúť lepší pre-

hľad o  dianí v  oblasti kultú-

ry aj v  kontexte rozhodovania 

príslušnej komisie o dotáciách 

mesta v oblasti kultúry.

Podujatie je určené pre hu-

dobníkov s  prevažne vlastnou 

tvorbou, výtvarných umelcov, 

divadelníkov, fotografov, fil-

márov, tanečníkov, výrobcov 

umelecko – remeselných pro-

duktov, iných umelcov a orga-

nizátorov podujatí. Dramatur-

gia festivalu bude pripravená 

na základe záujmu o  účasť zo 

strany kultúrnej obce.

Ak máte záujem o  účasť na 

podujatí, kontaktujte nás na 

kultura@banskastiavnica.sk, 

prípadne na 045 694 96 50.

R. Marko

Mestská polícia Banská Štiavnica 

v  roku 2015 plnila úlohy v  zmys-

le zákona č. 564/1991 Zb. o obec-

nej polícií na území mesta Banská 

Štiavnica a  v  jeho miestnych čas-

tiach Banky, Počúvadlianske jaze-

ro, Štefultov, Sitnianska, čo tvorí 

jeho služobný obvod. Služobný ob-

vod je vyznačený v mape územného 

obvodu a  je rozdelený na 7 územ-

ných častí, ktoré sú pridelené kon-

krétnym policajtom.
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z programu
primátorky

25. 1.

Prvé stretnutie členov okrskových volebných komisií  foto M. Kríž

jazykové
okienko

Aa
iy

  Práca v meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

  Riešenie technického stavu vo-

zového parku, strojov a me-

chanizmov Technických slu-

žieb, m. p. v Banskej Štiavnici.

 Uskutočnila sa gremiálna po-

rada zástupcov mestských 

spoločností a vedúcich odde-

lení MsÚ.  

  Príprava a organizačné zabez-

pečenie 49. zimného stretnu-

tia Klubu slovenských turistov 

v Banskej Štiavnici.

26.1.

  Práca v meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občan-

mi k ich potrebám a požiadav-

kám.

 Účasť na pracovnej porade 

VÚC s riaditeľmi stredných 

škôl v okrese Banská Štiavnica.

27.1.

  Práca v meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občan-

mi k ich potrebám a požiadav-

kám.

  Riešenie úloh súvisiacich s ťaž-

bou dreva v mestských lesoch.

28.1.

 Účasť na slávnostnom otvore-

ní 22. medzinárodného veľtr-

hu cestovného ruchu ITF Slo-

vakiatour  2016 v Bratislave.

 Účasť na stretnutí členov Rady 

ZMOS s prezidentom SR J. E. 

Andrejom Kiskom. 

 Účasť na slávnostnom otvo-

rení 49. zimného zrazu Klu-

bu slovenských turistov, ktoré 

sa uskutočnilo na Námestí sv. 

Trojice.

29.1.

  Práca v meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občan-

mi k ich potrebám a požiadav-

kám.

  Riešenie problematiky ukonče-

nia rekonštrukcie objektu Ru-

bigall.

  Príprava stavebných akcií na 

rok 2016.

 Účasť na mimoriadnom za-

sadnutí Zastupiteľstva BBSK 

v Banskej Bystrici.

30.1.

 Občianske obrady – sobáš.

  Slávnostné ukončenie 49. zim-

ného zrazu Klubu slovenských 

turistov.

Bc. Andrea Benediktyová

...a oznamov počas volebnej 

kampane na voľby do NR SR 

v roku 2016v Štiavnických 

novinách (ďalej „Pravidlá“)

Mesto Banská Štiavnica ako vydava-

teľ periodika Štiavnické noviny tý-

mito Pravidlami určuje v  zmysle §2 

Zákona č.181/2014 Z.z. o volebnej 

kampani a o zmene a doplnení záko-

na č.85/2005 Z.z. o politických stra-

nách a politických hnutiach v znení 

neskorších predpisov a v zmysle VZN 

Mesta Banská Štiavnica č.3/2014 na-

sledovné:

1. Týmito Pravidlami sa určujú pod-

mienky pre zverejňovanie inzercie a 

oznamov politických strán, ich hnu-

tí a koalícií politických strán a hnutí a 

kandidátov politických strán, ich hnu-

tí a koalícií politických strán a hnutí 

v období volebnej kampane do NR SR 

v Štiavnických novinách.

2. Pod oznamom sa rozumie akákoľ-

vek písomná forma prezentácie po-

litickej strany, hnutia, alebo koalície 

politických strán a  hnutí a  kandidá-

tov politických strán, ich hnutí a koa-

lícií politických strán a hnutí na voľby 

do NR SR ako sú pozvánky na stretnu-

tia, reklama, tematicky ladené články 

a rozhovory a pod.

3. Volebná kampaň začína dňom 

uverejnenia rozhodnutia o vyhláse-

ní volieb v Zbierke zákonov Sloven-

skej republiky a končí 48 hodín predo 

dňom konania volieb, t.j. vo štvrtok 

3.marca 2016 o 7:00 hod.

4. Počas tohto obdobia Mesto Banská 

Štiavnica ako vydavateľ týždenníka 

Štiavnické noviny zároveň neposkyt-

ne žiadnemu subjektu bezplatný 

priestor pre realizáciu volebnej kam-

pane. Politické subjekty si ale priestor 

môžu zakúpiť v ľubovoľnom rozsahu 

v  zmysle platného cenníka inzercie 

Štiavnických novín, zverejneného na 

www.banskastiavnica.sk s podmien-

kou doručenia inzercie v čase uzávier-

ky príslušného čísla Štiavnických no-

vín, uvedenej v tiráži tohto periodika.

5. Oznam zadávaný na základe tých-

to Pravidiel je subjekt povinný za-

slať do uzávierok Štiavnických no-

vín, vždy v pondelok do 14:00 hod. 

Posledný termín na zaslanie pod-

kladov je 22.februára 2016, pon-

delok do 14:00 hod. do redakcie 

Štiavnických novín v elektronickej 

forme osobne, alebo e-mailom: mi-

chal.kriz@banskastiavnica.sk, s uve-

rejnením v ŠN vo štvrtok 25.febru-

ára 2016. Oznamy prijaté po tomto 

termíne nebudú už akceptované, ani 

uverejnené.

6. Akýkoľvek oznam v zmysle tých-

to Pravidiel musí byť dodaný v štan-

dardnom formáte určenom pre po-

užitie v  novinovej tlači (pdf, bez 

orezových značiek).

7. Redakcia Štiavnických novín ne-

poskytuje pre oznamy v zmysle tých-

to Pravidiel žiadne nadštandardné 

služby, napr. grafi ckú úpravu a spra-

covanie inzercie.

8. Za oznam uverejnený v  zmysle 

týchto Pravidiel nesie plnú zodpo-

vednosť jeho zadávateľ.

9. Oznam bude prijatý ako inzer-

cia, spoplatnený v  zmysle cenníka 

a pravidiel inzercie ŠN a uverejnený 

v  zmysle Štatútu Štiavnických no-

vín. Cenník inzercie v  Štiavnických 

novinách je voľne prístupný na www.

banskastiavnica.sk, prípadne si ho 

je možné vyžiadať na adrese michal.

kriz@banskastiavnica.sk.

10. Nerešpektovanie týchto pravi-

diel môže viesť k  zamietnutiu uve-

rejnenia oznamu na základe pochy-

benia zo strany zadávateľa a nemôže 

byť považované za porušenie horeu-

vedeného zákona a VZN Mesta Ban-

ská Štiavnica.

Mgr. Nadežda Babiaková

Primátorka mesta

Pravidlá 
zverejňovania inzercie...

Ako sa píšu ulice.

Ak je prídavné meno (názov uli-

ce) prvé a podstatné meno (ulica) 

v poradí druhé, píše sa: Drevená 

ulica, Lesnícka ulica, Dolná ulica, 

Strieborná ulica, Železničiarska 

ulica, a pod. Ak je poradie opačné, 

tak sa píše: Ulica drevená, Ulica 

lesnícka, Ulica dolná, Ulica strie-

borná, Ulica železničiarska, a pod.

Ak je vlastné podstatné meno sú-

časťou názvu ulice, píšu sa veľ-

ké písmená: Ulica Sládkovičo-

va, alebo Ulica A.Sládkoviča, 

Ulica P.O.Hviezdoslava, alebo Uli-

ca Hviezdoslavova, Ulica Višňov-

ského, alebo Višňovského ul. a 

pod. Najlepšie je napísať najprv 

prídavné meno, teda názov ulice a 

potom podstatné meno, teda slo-

vo ulica. Ak ulice vymenúvame, 

píšeme takto: ulica: Dolná, Dreve-

ná, Strieborná, Višňovského, Les-

nícka a pod.

Jazykovedná poradňa

JÚĽŠ SAV

Záhradkárske 
okienko
Úvodom môjho okienka Vám pra-

jem veľa zdravia a úspechov v 

roku 2016. Milí záhradkári, ani v 

zime nezabúdame na ďalšiu úro-

du v tomto roku. Preto sa pokúsim 

Vám poradiť a odpovedať na vaše 

otázky týkajúce sa záhradkárstva. 

Pomoc a rada v dnešnej dobe sú 

dobré nato, aby ste si vypestovali 

zdravé a prospešné rôzne odrody. 

V januári a februári nezabúdame 

na našu záhradku. Zberáme nové 

vrúble na ďalšie štepenie zachova-

nie starých a  okrajových druhov 

jabloní a iných ovocných druhov, 

ktoré z lásky pestovali naši rodičia 

a starí rodičia. Vrúble uchováva-

me v chladnej a tmavej miestnos-

ti, najlepšie ich dávame do piesku. 

Nezabúdame na odstránenie sta-

rých zvyškov ovocia zo stromov 

ak sa dá, aby nevznikala choroba 

- Monolióza a múčnatka jadrovín. 

Koncom januára a začiatkom feb-

ruára nezabúdame na teplomil-

né priesadky paprík, ktoré vysá-

dzame do substrátu na množenie 

a výsev rastlín. Nezabudnite na 

ochranu stromov pred ohryzom 

zverí ochranou sieťkou alebo ple-

tivom na kmene. 

Michaela Mojžišová
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verejného poriadku, noč-

ného pokoja, čistoty v meste, úsek 

dopravy, poškodzovanie majet-

ku, životné prostredie, nedovole-

né skládky a iné. Počas hliadkových 

služieb MsPo zistila 231 rôznych 

závad vo svojich služobných obvo-

doch. Jednalo sa o závady na úseku: 

miestnych komunikácií, kanalizá-

cií, vývozu smetí, úseku verejného 

osvetlenia, čistoty v  meste, čierne 

skládky, nedovoleného vylepova-

nia plagtátov. V jednotlivých prípa-

doch boli zistené zodpovedné oso-

by a  závady boli odstránené alebo 

vyrozumené zodpovedné orgány. 

MsPo rieši i prípady strát a nálezov. 

Vedie sa podrobná evidencia tých-

to prípadov. Konkrétne MsPo rieši-

la 25 prípadov strát a 64 prípadov 

nálezov. Išlo aj o  prípady: mobil-

ných telefónov, osobných dokladov, 

evidenčných poznávacích značiek, 

peňaženky s  fi nančnými hotovos-

ťami, kľúče a  pod. Policajti vyko-

nali zistenie majiteľov a  následne 

im tieto veci boli odovzdané. Veľ-

ký problém predstavujú tzv. túlavé 

psy. Jedná sa o psy, ktorých sa maji-

teľ chce zbaviť alebo ich nedostatoč-

ne zabezpečí proti voľnému pohy-

bu. V 44 prípadoch MsPo vykonala 

odchyt psov, ktorí sa voľne pohybo-

vali a ohrozovali život, zdravie, ale 

i  cestnú premávku. Tieto psy boli 

následne umiestnené do karantén-

nej stanice. Po zistení majiteľa boli 

psy vrátené a majiteľ bol postihnu-

tý za priestupok. MsPo vykonala 

objasňovanie 557 priestupkov, kto-

ré sú evidované v denníku priestup-

kových spisov. Jednalo sa hlavne 

o  priestupky na úseku: verejného 

poriadku, občianskeho spolunaží-

vania, priestupky kde boli poruše-

né VZN, priestupky proti majetku, 

priestupky na úseku ochrany pred 

alkoholizmom, priestupky na úse-

ku cestnej premávky. 544 priestup-

kov bolo vybavených uložením blo-

kovej pokuty. Ďalej bolo riešených 

940 priestupkov, ktoré boli rieše-

né napomínaním. Počet priestup-

kov vybavených pohovorom výraz-

ne prevyšuje priestupky, za ktoré 

bola uložená bloková pokuta. Sved-

čí to o  tom, že prvoradou úlohou 

MsPo nie je vyberať blokové poku-

ty, ale odhaľovať tieto porušenia zá-

kona a blokové pokuty ukladať iba 

v  prípadoch keď pohovor nestačí, 

alebo sa jedná o závažné alebo opa-

kované protiprávne konanie. V roku 

2015 MsPo riešila spolu 1497 

priestupkov. MsPo vykonáva pešiu 

hliadkovú službu na sídlisku Drie-

ňová, za účelom kontroly tzv. psíč-

karov. Tieto kontroly sú vykonávané 

i v iných častiach mesta. Hlavne Kri-

žovatka, centrum mesta, pod Kal-

váriou a  iné. Na tomto úseku bolo 

zistených 67 priestupkov. Vo zvý-

šenej miere je vykonaná pešia hliad-

ková služba na Drieňovej, Križovat-

ke, Povrazníku a v centre mesta so 

zameraním na mládež, bezdomov-

cov a  neprispôsobivé osoby, ktoré 

narúšajú verejný poriadok, znečis-

ťujú verejné priestranstvo, požívajú 

alkohol na verejnosti a svojím sprá-

vaním obťažujú občanov. Veľké % 

oznámení na porušenie zákona zo 

strany mládeže evidujeme hlavne 

na sídlisku Drieňová. Tu bolo ziste-

ných 36 priestupkov, ktoré boli rie-

šené v  zmysle priestupkového zá-

kona. Ďalej bolo vybavených 309 

dožiadaní a písomných správ pre iné 

subjekty. Na požiadanie súdu a exe-

kútorského úradu bolo doručených 

93 listových zásielok a ďalej bolo vy-

bavených 55  prípadov dožiadaní 

Okresnej prokuratúry, Regionálne-

ho úradu verejného zdravotníctva, 

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, 

Okresného úradu a  iných inštitú-

cií. Na základe dožiadania v 79 prí-

padoch bolo vykonané regulovanie 

cestnej premávky pri smútočných 

obradoch, nakoľko umiestnenie 

domu smútku je v  tesnej blízkosti 

komunikácie a bezpečnosť občanov 

si to vyžaduje. Poskytli sme asis-

tenciu v 155 prípadoch. Jednalo sa 

o  zdravotníkov, hasičov, policajný 

zbor SR, technické služby, regionál-

nu správu ciest a iné. V 49 prípadoch 

sme vykonali kontroly v  pohostin-

ských zariadeniach. Kontroly boli 

zamerané na podávanie alkoholu 

osobám mladším ako 18 rokov a po-

žívanie alkoholu na verejnosti. V 18 

prípadoch bolo zistené porušenie 

zákona. V  3 prípadoch boli vypát-

rané osoby a v 4 prípadoch veci, po 

ktorých  bolo vyhlásené pátranie. 

MsPo plní úlohy na úseku kontroly 

dodržiavania režimu v ubytovni pre 

bezdomovcov, ktorá v našom mes-

te funguje v  zimných mesiacoch. 

Príslušníci MsPo vykonali 157 kon-

trol tejto ubytovne, pričom kontro-

ly boli zamerané na zákaz požívania 

alkoholu a  celkového dodržiavania 

režimu danej ubytovne. Za poruše-

nie týchto pravidiel boli z ubytovne 

tieto osoby vykázané a to v 14 prí-

padoch. Mestská polícia v 67 prípa-

doch zabezpečovala dodržiavanie 

verejného poriadku počas organi-

zovania kultúrne – spoločenských 

a  športových podujatí konaných 

na území mesta Banská Štiavni-

ca. Počas týchto podujatí nedošlo 

k vážnemu ohrozeniu života, zdra-

via a majetku občanov a ani k váž-

nemu narušeniu verejného poriad-

ku. V rámci preventívne – výchovnej 

činnosti MsPo vykonala 5 predná-

šok pre žiakov materských a základ-

ných škôl, zameraných na bezpeč-

nosť a  plynulosť cestnej premávky. 

Jedna prednáška bola vykonaná pre 

občanov na Šobove so zameraním 

na trestnú činnosť. Mestský kame-

rový systém má zriadené chránené 

pracovisko. V  roku 2015 bolo po-

mocou bezpečnostných kamier zis-

tených 273 rôznych závad. Jednalo 

sa hlavne o porušenia na úseku: ve-

rejného poriadku, čiernych skládok, 

znečistenia verejných priestranstiev 

a úseku dopravy. Vysoký počet pre-

verovaných oznámení od občanov 

v  roku 2015, ktorých bolo 1188 

svedčí o  tom, že občania sa obra-

cajú na MsPo so svojimi probléma-

mi veľmi často. Čísla uvedené v tej-

to správe svedčia o širokom rozsahu 

a  rôznorodosti úloh, ktoré MsPo 

plní. Zďaleka to nie sú iba dopravné 

priestupky a zakladanie tzv. papúč. 

V súčasnej dobe MsPo disponuje s 8 

policajtmi, čo nám umožňuje, že vo 

väčšine prípadov slúži v služobnom 

obvode iba jedna hliadka. Napriek 

týmto obmedzeným možnostiam 

MsPo bude plniť svoje úlohy zodpo-

vedne v prospech občanov a celého 

mesta Banská Štiavnica.

Vladimír Kratoš, 

Náčelník MsPo

NOVINKY

1.str.

Vybrané spoje spájajú B. 

Štiavnicu a Zvolen priamo. Vo Zvo-

lene sa dá väčšinou ďalej prestúpiť 

na vlaky do B. Bystrice alebo rýchliky 

do Bratislavy, rovnaký systém platí aj 

opačným smerom. Cestujúci z  Ban-

skej Štiavnice v smere do Bratislavy 

môžu z  posledného večerného spo-

ja v nedeľu v Hr. Dúbrave prestúpiť 

priamo na rýchlik do Bratislavy.

Na regionálnej linke premáva v bež-

né pracovné dni osem spojov, cez ví-

kend šesť. Jazda vlakom po Trati 

mládeže ponúka výhľady do doliny 

potoka Jasenica a na banskoštiavnic-

kú kalváriu.

Posilnenie linky Zvolen/Hr. Dúb-

rava – B. Štiavnica a späť

Bežná kapacita regionálnych vlakov 

do B. Štiavnice je 53 miest, v posil-

nených vlakoch to bude 83 až 198 

miest.

Štvrtok 28.1.2016

Dva páry osobných vlakov budú mať 

kapacitu takmer 200 miest.

Osobný vlak 6105 Zvolen (13.08 ) – 

B. Štiavnica (13.51)

Osobný vlak 6109 Hr. Dúbrava 

(15.29) – B. Štiavnica (15.58)

Osobný vlak 6112 B. Štiavnica 

(14.00) – Hr. Dúbrava (14.29)

Osobný vlak 6116 B. Štiavnica 

(16.02) – Hr. Dúbrava (16.31)

Piatok 29.1.2016

Všetky vlaky v  priebehu dňa budú 

posilnené na 83 miest.

Sobota 30.1.2016

Osobný vlak 6109 Hr. Dúbrava 

(15.29) – B. Štiavnica (15.58) posil-

nený na 115 miest.

Nedeľa 31.1.2016

Pôjdu dva mimoriadne vlaky dopo-

ludnia a popoludňajšie bežné spoje 

budú mať zvýšenú kapacitu.

Mimoriadny osobný vlak B. Štiav-

nica (10.00) – Zvolen, os. st. (10.42) - 

možno prestúpiť na rýchliky do Bra-

tislavy, Košíc alebo B. Bystrice, odkiaľ 

pokračuje prípoj až do Žiliny

Mimoriadny osobný vlak B. Štiav-

nica (12.00) – Zvolen, os. st. (12.42) 

- možno prestúpiť na rýchliky do 

Bratislavy alebo B. Bystrice, odkiaľ 

pokračuje prípoj až do Žiliny

Zvýšená kapacita popoludňajších 

spojov do Hr. Dúbravy

Osobný vlak 6112 B. Štiavnica 

(14.00) – Hr. Dúbrava (14.29) + 30 

miest

Osobný vlak 6120 B. Štiavnica 

(17.28) – Hr. Dúbrava (17.57) + 38 

miest.

Jana Morháčová

riaditeľka Odbor komunikácie

1.str.

Štiavnická Anča narastie

Mestská polícia a jej činnosť
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Občianske združenie Červená 

studňa vzniklo z podnetu 

občanov tohto mesta a jeho 

cieľom je hlavne podpora 

športovej činnosti širokej 

verejnosti, a to na amatérskej 

ale i profesionálnej úrovni. 

Občianske združenie má záujem 

vytvárať materiálne, technické a fi -

nančné podmienky pre uspoko-

jovanie športových a  rekreačných 

potrieb čo najširšej verejnosti, pod-

porovanie turizmu, zdravého život-

ného štýlu a hlavne propagácia ban-

skoštiavnického regiónu. Súčasťou 

týchto činností je aj údržba tratí na 

bežecké lyžovanie v lokalite Červe-

ná studňa – Veterné sedlo – Sedlo 

Pleso. Údržba tratí je vykonávaná 

v závislosti od snehových podmie-

nok, minimálne však 1x týžden-

ne. Súčasťou udržiavania tratí je aj 

ich čistenie, vypiľovanie náletových 

drevín, popadaných stromov a pod. 

Pravidelná údržba tratí prebieha na 

trasách: Červená studňa – Rosniar-

ky – Veterné sedlo, Červená stud-

ňa – Hornohodrušský banský jarok 

(HHBJ) - zjazdovka Salamandra – 

Sedlo Pleso, Červená studňa – Dol-

nohorrušský banský jarok (DHBJ) 

– zjazdovka Salamandra – Sedlo 

Pleso, Spojka Pamätník – HHBJ 

a Spojka DHBJ – HHBJ pri zjaz-

dovke. V  mimosezónnom období 

sú trate monitorované a priebežne 

podľa potreby čistené, vypiľované, 

kosené, udržiavané a  pripravova-

né na ďalšiu sezónu. Trate sú udr-

žiavané prioritne v  nasledujúcom 

poradí Hornohodrušský banský ja-

rok, Geoparkový chodník, Dolno-

hodrušský banský jarok, rovnako to 

isté sa týka aj spojok. Celkový roz-

sah je približne 30 - 35 km bežec-

kých tratí. Návštevnosť v  zimnom 

období v  prípade priaznivých sne-

hových podmienok je počas pracov-

ného týždňa za deň 20 – 30 bežká-

rov, cez víkend je návštevnosť 100 

– 150 bežkárov. V celkových číslach 

to znamená zhruba 200 – 300 náv-

števníkov týždenne, v  prípade tr-

vania sezóny: 4 týždne (400 – 600 

návštevníkov), 8 týždňov (800 – 

1200 návštevníkov), 12 týždňov 

(1200 – 1800 návštevníkov), 16 

týždňov 1600 – 2400 návštevníkov.

V  sezóne 2014/2015 bola odha-

dovaná návštevnosť na úrovni cca 

2000 návštevníkov. Ak sú pod-

mienky dobré, navštevujú tieto tra-

te nielen štiavnickí športovci, ale aj 

bežkári zo širokého okolia (Levice, 

Zvolen, Žiar nad Hronom, Nitra, 

a  pod.). Zjazdnosť trás sa aktuali-

zuje na stránkach www.nabezky.sk 

a  www.bezkar.sk. Naše združenie 

zatiaľ neorganizuje žiadne preteky 

a  v  blízkej budúcnosti tak ani ne-

plánuje. Sústreďujeme sa hlavne na 

turistický rozmer bežeckého lyžo-

vania. Organizujeme tzv. „večerné“ 

bežky, nočné pochody po banských 

jarkoch s čelovkami. V dňoch 28. - 

31.1.2016 bude v Banskej Štiavnici 

Zimný celoslovenský zraz turistov, 

na ktorom sa zúčastní 1200 – 1500 

turistov. V  rámci našich možnos-

tí budeme nápomocní pri tejto ak-

cii, rovnako tak aj pri Štyavnyckých 

krňačkách. Chceme sa poďakovať 

Mestu Banská Štiavnica, OO CR Re-

gión Banská Štiavnica za podporu 

a poskytnutie fi nančnej dotácie vo 

výške 900,-€ na zakúpenie snežné-

ho skútra a  pohonných hmôt, ako 

aj Erikovi Sombathymu a ostatným 

dobrovoľníkom, ktorí nám nezištne 

pomáhajú.

Miloš Janovský

Bežecké lyžovanie v našom regióne

Až v polovici januára sme sa 

konečne dočkali vytúženej 

snehovej nádielky. O čakanie 

radostnejšie sme oprašovali 

lyže, sánky, korčule a všetko 

možné i nemožné, čo patrí k 

zimným radovánkam. 

Srdiečka zaplesali aj nám, priazniv-

com bežeckého lyžovania. Obrov-

ský kus práce na príprave terénu 

pod bežkárske trate odviedli dob-

rovoľníci z Občianskeho združe-

nia Červená studňa, ktorým patrí 

naše úprimné poďakovanie za ich 

celoročnú námahu, vzácny čas, ob-

divuhodné nadšenie k  bežeckému 

športu a lásku k prírode. S narasta-

júcou snehovou pokrývkou sme sa 

aj vďaka nim vydali po bezpečne ši-

rokej bielej stope v ústrety krásam 

prírody a radosti z pohybu. Aj keď 

sme ešte občas skĺznicou lyže zava-

dili o  nejaký kamienok vykúkajú-

ci spod snehu, predpovede počasia 

nám sľubovali lepšie vyhliadky. Veľ-

mi nás trápi, že to, čo dobrovoľníci 

počas celého roka nadšene pripra-

vovali, niektorí návštevníci lokality 

Červená studňa (verím že len z ne-

vedomosti) ničili. S prosbou sa na 

vás obraciam, milí naši peší turis-

ti, psičkári, ba aj švárna jazdkyňa, 

ktorej koník bežkársku stopu  nie-

len poprebáral, ale aj pohnojil, mys-

lite na nás  a doprajte nám trochu 

tej radosti, kým vydrží sneh. Veď 

prechádzať sa môžete aj vedľa sto-

py bez toho, aby ste nám ju znehod-

notili. Žiaľ, zvláštnu kapitolu náv-

števníkov tvoria štvorkolkári, ktorí 

s  úctou k  prírode, či ohľaduplnos-

ťou  nemajú nič spoločné. Ale to už 

je úplne iná, oveľa smutnejšia kapi-

tola... Janka Bernáthová

Rovnobežky radosti

Prijímateľ: Mesto Banská Štiavnica

Začatie realizácie: 06/2015

Koniec realizácie: 06/2016

Vďaka fi nančnej podpore EÚ vo výš-

ke NFP 589 623,68 € sa v meste Ban-

ská Štiavnica realizuje modernizácia 

verejného osvetlenia výmenou a do-

plnením 721 ks svietidiel za energe-

ticky menej náročné LED svietidlá, 

výmenou 10 ks rozvádzačov verej-

ného osvetlenia za diaľkovo riadené 

a výmenou 13,6 km káblových vede-

ní. ITMS KÓD: 25120220473. www.

economy.gov.sk.

RRaMV

Modernizácia verejného osvetlenia 
v meste Banská Štiavnica

Vďačnosť
Vďačnou básňou vás objímam,

lebo vďačnosť je rodnou sestrou 

lásky.

Veď vďačný pohľad, slovo, dlaň,

otvára srdcia dokorán

a napĺňa ich znásobeným šťastím.

Vďačnosť je ako odraz v hladine,

pre toho, kto dal viac než tuší.

A naraz je to jediné,

čo môžeme dať úprimne,

vďačnosť je dotyk blízkych duší.

Janka Bernáthová
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kam v BŠ 
a okolí ?

Prinášame vám rozhovor 

s Banskoštiavničanom, 

študujúcim v zahraničí Dagom 

Ivaničom.

Predstavte sa našim čitateľom.

„Pochádzam z Banskej Štiavnice, študo-

val som na Bilingválnom gymnáziu Mila-

na Hodžu v Sučanoch. V súčasnosti štu-

dujem chémiu na škótskej University of 

St. Andrews.“

Prečo ste sa rozhodli študovať práve 

na tejto univerzite?

„Na gymnáziu som sa učil takmer všet-

ky predmety po anglicky, a preto som sa 

rozhodol, že pôjdem študovať ďalej na 

univerzitu do anglicky hovoriacej kraji-

ny. Mnoho absolventov z tohto gymnázia 

už študuje v Británii a na základe rozho-

vorov s nimi som sa v roku 2014 rozho-

dol, že sa prihlásim a skúsim šťastie. Na 

začiatku bolo však treba zaslať motivač-

ný list a na základe odpovedí z vybra-

ných univerzít bolo treba splniť stanove-

né podmienky (znalosť anglického jazyka 

a študijné výsledky z maturity). Po splne-

ní podmienok som nastúpil na University 

of St. Andrews.“

Prečo práve štúdium chémie, nakoľ-

ko veľa študentov ju nemá práve v 

obľube?

„Na strednej škole som patril aj ja medzi 

takýchto študentov, ale v 3.ročníku sme 

dostali vynikajúceho profesora p. Zábor-

ského, ktorý mi ukázal tú doposiaľ neob-

javenú krásu tejto oblasti. Prišlo mi to ako 

hranie sa s legom, kde sú dané prvky a ich 

vzájomným pospájaním dostaneme roz-

dielne veci, napr. ako ceruzka a diamant.“

Kedy ste odišli študovať do zahrani-

čia a aké je to študovať na tejto uni-

verzite?

„V septembri 2014 som nastúpil a som 

veľmi spokojný. Najviac sa mi páči prí-

stup, vždy sa nájde niekto ochotný vám 

pomôcť, či samotní profesori, alebo dok-

toranti, príp. iní študenti. Študent má po-

cit, že sú tam pre neho a nie on pre nich. 

Študent, keď príde napr. do laboratórií, 

má hneď k dispozícii prístroje a zariade-

nia a môže s nimi pracovať po krátkom 

zaučení a oboznámení sa.“

Aké úspechy ste doposiaľ dosiahli na 

tejto univerzite?

„Každoročne na konci semestra univerzi-

ta udeľuje pre svojich najlepších študen-

tov za vynikajúce výsledky v jednotlivých 

predmetoch medaily. Aj mne sa podari-

lo získať 2 medaily. Prvú som získal za 

predmet Dopad chémie, ktorý sa zaobe-

rá využitím chémie v praxi napr. chémia 

v potravinárstve (pesticídy, lieky,…), fo-

renzná chémia, dopad na životné prostre-

die, atď. Druhá medaila bola za Organic-

kú a biologickú chémiu.“

Čo vám toto štúdium doposiaľ dalo?

„Nadobudol som väčšie sebavedomie, na-

bral skúsenosti, ktoré môžem v budúc-

nosti využiť v praxi. Spoznal som veľa 

ľudí z celého sveta, zdokonalil som sa v 

anglickom jazyku. Uvidel som, že ak ľudia 

niečo chcú dosiahnuť, nečakajú, ale chytia 

sa príležitosti a idú za svojím cieľom.“

Ako funguje život v Škótsku?

„Mesto v ktorom študujem je veľkos-

ťou podobné Banskej Štiavnici a polovi-

cu obyvateľov tvoria študenti. Koná sa 

tu mnoho spoločenských, kultúrnych a 

športových podujatí. Študenti sa ich hoj-

ne zúčastňujú, nakoľko ich aj organizu-

jú a tvoria viac ako polovicu obyvateľov. 

St. Andrews je rodiskom golfu, nachádza 

sa tu veľa golfových ihrísk, čo priťahu-

je mnoho turistov z celého sveta, a preto 

aj ceny sú tu vyššie. Všetci domáci sa síce 

tvária milo, ale nie je to také úprimné ako 

na Slovensku.“

Čo by ste chceli po skončení štúdia 

robiť a plánujete sa vrátiť do Banskej 

Štiavnice?

„Rád by som ostal v zahraničí pár rokov 

po skončení štúdia, nazbieral skúsenosti, 

ktoré by som využil na Slovensku. V Ban-

skej Štiavnici mám rodinu a priateľov, rád 

by som sa sem vrátil, ale nakoľko v mo-

jom odbore nie sú pracovné príležitosti, je 

otázne, či sa mi to podarí.“

Za rozhovor poďakoval a poprial veľa 

úspechov v ďalšom štúdiu

Michal Kríž

Študujem na Univerzite St. Andrews

Slovenské banské múzeum pozýva 

do Školy v múzeu v rámci ponuky 

Dielne pre verejnosť, ktorá ponúkne 

od 3.februára do 5.marca 2016 nie-

koľko zaujímavých tvorivých aktivít.

Počas Zimomravenia sa usku-

točnia Dielničky v špeciál-

nych časoch v piatok  4. mar-

ca  od  10:00  do  16:00  hod.

(plstenie košíkov z  pedigu, smal-

tovanie náušníc, príveskov, bati-

kovanie tašiek) a v sobotu  5. mar-

ca  od  9:00  do  14:00  hod.(pletenie 

košíkov z pedigu, batikovanie tašiek, 

smaltovanie náušníc, príveskov).

Program:

3., 4.februára a 3.marca 2016 tvaro-

vanie z hliny 1,50 €

10. a  11.februára 2016 glazovanie 

hliny 1,50 €

17. a 18.februára 2016 pletenie koší-

kov z pedigu 3,00 – 8,00 €

24.februára 2016 smaltovanie náuš-

níc, príveskov 1,50 – 4,50 €

25.februára 2016 plstenie náušníc, 

brošní 1,50 €

Dielne pre verejnosť sa konajú v 

Kammerhofe -Dielnička (Kammer-

hofská 2, Banská Štiavnica) vždy od 

14.00-16.00.

Kontakt: Mgr. Anna Ďuricová, 

tel.:045/694 94 51, 045/694 94 36, 

enviro@muzeumbs.sk

Info: www.muzeumbs.sk

Tešíme sa na stretnutie v Dielničke.

SBM

Dielne pre verejnosť v Dielničke, 
Kammerhof

Úspešný študent v zahraničí Dag Ivanič  foto Michal Kríž

29.1./30.1. Degustácia vín zo 

štiavnickej sopky. Vinocentrum, 

18.00

29.1. Koncert: Cool Band Trio. Ar-

chanjel Caff e Bar, 20:00

29.1. Oldies Disco. Hrá: Josh 

Bukňa a Jordy. Penzion Cosmopo-

litan, 22:00

30.1./6.2. Terra Permonia

Dielničky otvorené každú sobotu, 

13:00-17:00.

30.1. Tradičná dedinská zabíjačka.

Ako sa robia domáce klobásky, ja-

ternice, laloky - pavuštiky, slani-

na a samozrejme bude aj koštov-

ka. Banský Studenec, 10:00-22:00

30.1. Zima v Salamandre: Tradič-

ná zabíjačka so šéfkuchárom Ľu-

bom Herkom. Salamandra resort, 

Hodruša-Hámre, 10:00-15:00

30.1. Sokoliarstvo na britských 

ostrovoch. Hosť večera Bob Dal-

ton, vydavateľ časopisu Th e World 

of Falconry a  autor kníh o  soko-

liarstve. Cosmopolitan-vežička, 

15:00.

30.1. Randezvous s miestnymi 

umelcami a koncert. Predajná vý-

stava prác štiavnických umelec-

kých remeselníkov 14:00-19:00. 

Koncert skupiny Especias 20:00. 

Art Cafe, od 14:00

30.1. Detské bábkové divadelné 

predstavenie: Dobrú chuť, vlk! Pre 

deti od 3 rokov. Kino Akademik, 

16:00.

30.1. Food-Cult. Zdravie, krása 

a chuť. Degustácia nového menu + 

novinky pre štíhlu líniu, a stretnu-

tie s  poradcom Ketodiet. Za-

hrá kapela Klons. Cosmopolitan-

-bowling, od 18:00.

30.1. Koncert: Ivan Mihok Band - 

Vrana na stožiari. Kaviareň Divná 

pani, 20:00, vstup voľný

3.2./4.2. Dielnička v Kammerho-

fe. Tvarovanie z  hliny. Kammer-

hof, 14:00-16:00

5.2. Zimný výber 2016. Schemni-

tz Gallery.

5.2. Retro maškarná party so sa-

xofonom. Do čias 70. rokov s DJ 

Shypo. Súťaž o najlepšie retro 

masky. Pražovňa, 21:00.

5.2. Fašiangový večer -  degustá-

cia. Vynikajúce menu so skvelým 

vínom. Vila Magnolia, 19:00

5.2. 24. reprezentačný banícky 

ples - 16. Celoslovenský. Ples Ban-

skoštiavnicko-hodrušského baníc-

keho spolku. Hotel Grand Matej,

Zmena progranu vyhradená!

Región Banská Štiavnica
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Partnerstvo medzi Banskou 

Štiavnicou a mestom 

Hünenberg vzniklo po prípra-

vách podpísaním dohody 

o partnerstve 10. júna 2004 

v Hünenbergu a následne 10. 

septembra 2004 v Banskej 

Štiavnici. 

Pri tejto príležitosti bol spoločne za-

sadený "hünenbersky dub" pod Starým 

zámkom. V máji roku 2009 bol zalo-

žený Spolok partnerstva s  Banskou 

Štiavnicou. Tento spolok vznikol za 

účelom zveľaďovania vzájomných 

vzťahov a  porozumenia. Organizuje 

aktivity a podujatia v súvislosti s part-

nerstvom, informuje občanov a  mé-

diá. Prezidentom tohto spolku je 

dlhoročný nadšenec a  vytrvalý náv-

števník nášho mesta pán Richard Ae-

schlimann. Od septembra roku 2015 

aj čestný občan mesta Banská Štiav-

nica. V  januári toho istého roku zís-

kal aj cena uznania mesta Hünenberg 

za zásluhy o rozvoj partnerstva. Na 

druhej strane vznikol v januári 2014 

Spolok priateľov mesta Hünenberg, 

kde je predsedom Mgr. Pavol Balžan-

ka. Medzi aktivity nášho partnerstva 

nepatria len vzájomné návštevy a vý-

mena upomienkových predmetov. 

Naše partnerstvo stojí aj na vzájom-

nej spolupráci v oblasti kultúry, ume-

nia a  športu. Banskú Štiavnicu re-

prezentoval umelecký súbor Sitňan 

v roku 2010 a v tom  istom roku u nás 

na amfi teátri vystúpili žiaci hudobnej 

školy Voice Steps z  Zugu. V januári 

roku 2015 vystupoval v Hünenbergu 

náš detský súbor Superar. Prebehol aj 

vzájomný priateľský futbalový zápas 

s  odvetou. Mali sme možnosť vidieť 

Hünenberg na fotografi ách od foto-

grafa Andreasa Busslingera. Naopak 

fotky Banskej Štiavnice a okolia od-

prezentovali majstri fotky Ľubomír 

Lužina, Marián Garai a Michael Nie-

meyer. V septembri 2011 si mohli ob-

čania partnerského mesta pochutnať 

na kulinársko-kultúrnej akcii „Štiav-

nická večera“. V roku 2014 bola pri prí-

ležitosti ofi ciálnej návštevy premié-

ra skladby “Hünenberg grüsst Banská 

Štiavnica” -“Hünenberg zdraví Štiavni-

cu”. Medzi ďalšie aktivity z obidvoch 

strán patria vzájomné výmenné po-

byty žiakov základných škôl, prezen-

tácie a  prednášky. Ďalej „Štiavnický“ 

umelecko-remeselný stánok na pred-

vianočných trhoch, kde je potrebné 

sa poďakovať nielen pánovi Richar-

dovi Aeschlimannovi, ale aj ostatným 

priaznivcom nášho mesta, ktorými 

sú pani Pauline Hruza zodpovedná za 

náš stánok, Hans Gysin viceprezident 

Spolku partnerstva s Banskou Štiav-

nicou (bol primátorom, ktorý pod-

pisoval dohodu o  partnerstve spolu 

s primátorom Ing. Marianom Lichne-

rom), Käty Hofer členka obecnej rady 

zodpovedná za sociálne veci, Mar-

tin Tizian miestny učiteľ a Pia Brüg-

ger. Všetci títo ľudia už boli v Banskej 

Štiavnici aspoň raz, ale väčšina viac-

krát. Samostatnou kapitolou v  spo-

ločnom príbehu je fi nančná a  mate-

riálna pomoc od jednotlivcov, fi riem 

a organizácií Hünenbergu. Medzi túto 

pomoc nepatrí len výťažok z predaja 

v  stánku na predvianočných trhoch, 

kde sme pravidelne pozývaní. Príkla-

dom je adopcia kaplnky na Kalvárii, fi -

nančné dary pre rôzne inštitúcie, ako 

je denný stacionár Margarétka atď. 

Ďalšou podporou boli počítače, škol-

ský nábytok, lyže, papier pre školy, 

hudobné nástroje pre Základnú ume-

leckú školu a  stolíky pre evanjelickú 

cirkev. Čo dodať na záver?  Ďakujeme 

Hünenberg! Mikuláš Pál

Partnerstvo s mestom Hünenberg

Vinárska kaplnka  foto Archív autora 

Veveričky 
v tvorivých dielničkách

Trieda Veveričiek z  materskej ško-

ly Bratská ulica 9 na Drieňovej sa 

pravidelne každý mesiac zúčastňu-

je tvorivých dielničiek v centre náš-

ho krásneho kultúrno-historického 

mesta. Tvorivé dielničky ponúka-

jú deťom autentický pohľad na tra-

dičné remeslá a zvyky v našom mes-

te. Deti si majú možnosť vyskúšať 

a  vyrobiť predmety starými klasic-

kými technikami, ktoré sa používa-

li v minulosti v našom regióne. Kaž-

dé stretnutie je jedinečné a pre deti 

veľmi zaujímavé. Deti si spolu s te-

tou Ankou Ďuricovou (vedie tvorivé 

dielničky) už napiekli chlieb, medov-

níčky, vyrobili mištičky a  svietni-

ky z hliny, ktoré si následne glazo-

vali a vypaľovali. V čase Veľkej noci 

zdobili vajíčka klasickou technikou 

voskovania a batikovania. Počas ja-

nuárového stretnutia sa učili tkať 

šnúrky- tkaničky, ktoré boli v minu-

losti súčasťou krojov a  predmetov 

dennej potreby. Ponuka tvorivých 

dielničiek je veľmi rozmanitá a púta-

vá. Ešte stále si máme z čoho vybe-

rať a preto veríme, že dielničky bu-

deme aj naďalej s deťmi navštevovať 

a tým im ponúkať pohľad na tradí-

cie a zvyky v našom meste. Aj touto 

sa chceme poďakovať tete Anke Ďu-

ricovej a tešíme sa na ďalšie stretnu-

tie v tvorivých dielničkách.

Deti a p. učiteľky Andrejka 

a Tánička z triedy Veveričiek

Vážení turisti,

dostalo sa nám cti, pozvať vás – tu-

ristov zo všetkých kútov Slovenska 

- do našej skvostnej, na históriu bo-

hatej Banskej Štiavnice, a to pri príle-

žitosti konania 49. ročníka Zimného 

zrazu turistov KST a stretnutia TOM 

KST. Dostalo sa nám veľkého uzna-

nia, keď výkonný výbor KST pove-

ril organizáciou tohto významného 

tradičného podujatia naše Regionál-

ne združenie KST Žiar nad Hronom. 

V  našom regióne boli zimné zrazy 

usporiadané niekoľkokrát na Skalke 

pri Kremnici. V Štiavnických vrchoch 

je to po prvý krát. Našou snahou 

bude pripraviť vám všetkým, kto-

rí k nám zavítate posledné dni janu-

ára roku 2016, minimálne tak dobré 

podmienky, ako organizátori z Regi-

onálnej rady KST v Bardejove v mes-

te Bardejov a  Bardejovských kúpe-

ľoch v  roku 2014, od ktorých sme 

symbolicky prebrali štafetu zrazov 

a  minimálne tak kvalitné, aké vám 

pripravia organizátori jubilejného 

50. ročníka, ktorým my odovzdáme 

štafetu zrazov. Úloha nie ľahká, ale 

s prisľúbenou pomocou klubov zdru-

žených v RR KST Žiar nad Hronom 

a  obcí v  okolí Banskej Štiavnice ve-

ríme, že budete z nášho regiónu od-

chádzať spokojní a nabití pozitívnou 

energiou, ktorú vám poskytne zim-

ná príroda Štiavnických vrchov a ta-

juplná Banská Štiavnica. Regionálne 

združenie KST Žiar nad Hronom v 

spolupráci  Mestom Banská Štiavni-

ca, KST Dr. Téryho Banská Štiavnica, 

Odborom KST Vyhne a Oblastnou 

organizáciou cestovného ruchu Re-

gión Štiavnica z poverenia ústredia 

KST zorganizujú v dňoch 28.1.2016 

až 31.1.2016 tradičný, už 49. roč-

ník Zimného zrazu KST a stretnutia 

TOM v regióne Štiavnických vrchov 

s centrom zrazu v Banskej Štiavnici. 

Vítame vás v regióne Banskej Štiav-

nice. Róbert Melcer, 

KST Dr. Téryho, BŠ

Pozvánka do Štiavnických vrchov
49. Zimný zraz turistov KST a stretnutie turistických oddielov mládeže (TOM KST)

Pozvánka

Slovenská banská komora so sídlom 

v  Banskej Štiavnici, Banskoštiav-

nicko-hodrušský banícky spolok 

v Banskej Štiavnici a Mesto Ban-

ská Štiavnica Vás pozývajú na „24. 

reprezentačný banícky ples“ a „16. ce-

loslovenský ples“, ktorý sa uskutoč-

ní 5. februára 2016 o 19,00 hod. 

v priestoroch hotela Grand – Matej 

v Banskej Štiavnici. 

Program:

uvítací skok cez kožu, otvárací prí-

hovor predsedu spolku, slávnostný 

prípitok predsedu komory, kultúrny 

program, slávnostná večera, plesová 

zábava pri živej hudbe, polnočné ob-

čerstvenie, zlosovanie tomboly

Do tanca hrá: 

Hudobná skupina Black Band. 

Vstupné: 33,- €. Predpredaj vstupe-

niek: Kami – Kammerhofská 20, BŠ, 

č. tel.: 045/692 0866, hotel Grand-

-Matej, BŠ. č. tel.: 045/692 1213. Na 

Vašu účasť sa tešia organizátori.

Zdar Boh!
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OZNAMY

Oznam
Bytová správa, s.r.o., Banská 

Štiavnica, prevádzka Mestské kú-

pele – plaváreň, oznamuje obyva-

teľom a návštevníkom mesta Ban-

ská Štiavnica, že dňa 30.1.2016 

(sobota), bude prevádzka plavec-

kého bazénu pre verejnosť otvo-

rená z dôvodu konania sa plavec-

kých pretekov až od 17.00 hod. 

Za tento posun otváracích ho-

dín sa ospravedlňujeme. Otvára-

cie hodiny pre saunu ostávajú ne-

zmenené.

Slezáková Denisa

vedúca prevádzky

Oznam
Univerzita Mateja Bela v Banskej 

Bystrici pozýva všetkých záujem-

cov o štúdium na Dni otvorených 

dverí UMB, ktoré sa uskutočnia 

12. a 13. februára 2016. Začia-

tok programu počas oboch dní je 

o  9:30 hod. na jednotlivých fa-

kultách univerzity. Návštevníci 

sa dozvedia všetky potrebné in-

formácie, absolvujú prehliadku 

priestorov fakúlt, budú mať mož-

nosť vidieť prednášky, semináre a 

praktické ukážky výučbových ak-

tivít (práca tlmočníka v tlmočníc-

kej kabíne, vstup do pojednávacej 

miestnosti na simulované súdne 

spory, otvorený výtvarný ateliér 

a iné). Pripravená je aj diskusia so 

študentmi UMB. Viac informácií 

nájdete na www.umb.sk. 

UMB BB

Na prahu Nového roku 2016 

chceme v mene Podporného 

pohrebného združenia na 

Slovensku – Betliar za odbočku 

č.106 v Banskej Štiavnici 

pozdraviť svojich členov 

a zaželať veľa osobných 

i pracovných úspechov, 

zdravia a spokojnosti.

Nový začiatok je i časom ohliadnutia 

sa späť a prehodnotenia toho, čo sme 

uplynulý rok zažili, vykonali, či ne-

stihli urobiť.  Každý z nás počas uply-

nulého roka prežil dni dobré, veselé, 

radostné a  šťastné, ale aj dni ťaž-

ké – naplnené trápením, smútkom 

a sklamaním. Nový rok však priná-

ša nádej na 366 šťastných  a úspeš-

ných dní. Práve na tom dobrom by 

sme mali predstavy, vízie a nebáť sa 

prekážok, ktoré nás na ceste živo-

tom stretávajú. Naša odbočka č.106 

úspešne ukončila rok 2015, poda-

rilo sa jej nábor nových členov spl-

niť a  všetky požiadavky v  termíne 

zabezpečiť. Ešte stále z  213 odbo-

čiek sa zaraďujeme s počtom členov 

do 1. desiatky. K 31.12.2015 máme 

941 členov. V  konečnom dôsled-

ku, keď prepočítame násobky člen-

ských príspevkov, tak k 31.12.2015 

ako by sme mali 978 členov. Pro-

síme členov, aby i  v  tomto roku si 

svoju členskú povinnosť, t.j. 10,-€, 

uhradili do 25.júna. Členské môžete 

uhradiť u predsedníčky pani Šajme-

rovej, prípadne u  členiek výboru – 

pani Chladnej, pani Pecníkovej alebo 

u pani Wágnerovej.  Prioritou PPZ je 

stály nábor nových členov, preto vás 

prosíme, nebojte sa vstúpiť do náš-

ho združenia. Členom združenia sa 

môže stať občan Slovenskej repub-

liky vo veku od 18 do 55 rokov na 

základe prihlášky, ktorú dostanete 

u ktorejkoľvek členky výboru. Ozna-

mujem svojim členom do 55 rokov 

na možnosť zmeny násobkov člen-

ských príspevkov. Informácie do-

stanete u členiek výboru. Chcem sa 

úprimne poďakovať všetkým, kto-

rí svojou prácou a snahou v uplynu-

lom roku prispievali k rozvoju a zve-

ľaďovaniu nášho PPZ, čo sme v našej 

odbočke tento cieľ dosiahli. Budeme 

sa tešiť na každú ďalšiu spoluprácu 

a veríme, že spoločne sa nám poda-

rí získavať i nových členov. Očakáva-

me, že rok 2016 bude presne taký, 

aký si ho spoločne vytvoríme, pra-

jeme dostatok energie, tvorivých 

nápadov, vzájomného porozume-

nia a  podpory od všetkých členov. 

V novom roku vám úprimne želám, 

aby sme si navzájom pomáhali, aby 

sme boli viac pokorní, láskaví, dob-

rosrdeční, úctiví, tolerantní, milujú-

ci – proste ľudskejší. Vážme si každý 

deň života, pomáhajme si navzájom, 

naučme sa vážiť  si maličkosti a tešiť 

sa z nich. Snažme sa žiť naplno kaž-

dý jeden deň. Želám všetkým pevné 

zdravie, čo najmenej bolesti, chorôb, 

strát a útrap.

Za výbor odbočky č.106 predsedky-

ňa - 

Matilda Šajmerová

Oznam pre členov PPZ Betliar

Dňa 21.1.2016 nás opustil vo 

veku nedožitých 90 rokov 

docent PhDr. Zbyněk Zbyslav 

Stránský.

Doc. PhDr. Zbyněk Zbyslav Stránský, 

tiež známy ako Z. Z. Stránský (* 26. 

októbra 1926, Kutná Hora - 21. janu-

ára 2016, Banská Bystrica) bol český 

muzeológ a vysokoškolský pedagóg.

Najvýraznejšia postava českosloven-

skej muzeológie druhej polovice 20. 

storočia. Otec modernej muzeoló-

gie a celosvetovo uznávaný odbor-

ník, ktorý sa počas päťdesiatročného 

pôsobenia v odbore snažil presadzo-

vať muzeológiu ako svojbytnú ved-

nú disciplínu. Pedagóg, ktorého „br-

nenská muzeologická škola“ a Katedra 

ekomuzeológie v Banskej Štiavnici 

vychovala množstvo fundovaných od-

borníkov. Autor, ktorého dielo Úvod 

do studia muzeologie (1979, 2000) 

nebolo prekonané a dodnes je celosve-

tovo citované. Kolega a priateľ vždy 

ochotný počúvať, poradiť a inšpirovať.

Život a kariéra

Už od mladosti sa zaujímal o históriu, 

archeológiu a hudbu. Po gymnáziu 

študoval fi lológiu a históriu na Kar-

lovej univerzite v Prahe. Štúdiá do-

končil v roku 1950, aj keď mu z poli-

tických dôvodov nebolo umožnené 

získať doktorát. Od roku 1958 potom 

študoval externe muzikológiu na uni-

verzite v Brne.

Po dokončení vysokoškolských štúdií 

pracoval postupne v niekoľkých čes-

kých múzeách (napr. V Múzeu Anto-

nína Dvořáka v Prahe). V roku 1962 

sa potom stal pracovníkom Morav-

ského zemského múzea v Brne, kde 

inicioval zriadenie nového metodické-

ho centra muzeológie a bol poverený 

jeho vedením.

Stránský sa zaslúžil o etablovanie 

muzeológie ako samostatnej vednej 

disciplíny a o rozvoj muzeologickej 

pedagogiky. V roku 1962 bola z jeho 

podnetu zriadená na Univerzite Jána 

Evangelistu Purkyně v Brne (dnes 

Masarykova univerzita) externá fa-

kulta muzeológie, na ktorej začal tiež 

prednášať. V roku 1983 sa v spolu-

práci s UNESCO stal tvorcom projek-

tu Medzinárodnej letnej školy muze-

ológie (ISSOM), na ktorej čele stál až 

do roku 1998. Od roku 1986 zasadal 

tiež v Československom výbore Me-

dzinárodnej rady pre pamiatky a síd-

la (ICOM), aj keď nie ako riadny člen.

Po novembri 1989 nabrala Stránské-

ho kariéra zásadný obrat. Stal sa riad-

nym členom ICOM, kde bol zvolený 

viceprezidentom Komisie pre muze-

ológiu (ICOFOM). Potom, čo bola v 

roku 1991 zriadená samostatná ka-

tedra muzeológie na Masarykovej 

univerzite, stál v jej čele a bol tu aj v 

roku 1993 habilitovaný ako prvý do-

cent muzeológie. Zaslúžil sa aj o vy-

budovanie katedry ekomuzeológie v 

Banskej Štiavnici pri Univerzite Mate-

ja Bela v Banskej Bystrici (1998).

Z. Z. Stránský je autorom mno-

hých prác, v ktorých rozvíja poňa-

tie muzeológie, jej systém, metodi-

ku a terminológiu (napr. Úvod do 

štúdia muzeológie, 2. aktualizova-

né a rozšírené vydanie, Brno, 2000). 

V roku 2005 mu v Brne vyšla mo-

nografi a Archeológia a muzeológia. 

Okrem toho napísal aj mnoho štú-

dií a článkov, ktoré boli publikova-

né ako v slovenských tak aj v zahra-

ničných časopisoch a zborníkoch.

Niektoré termíny, ktoré Stránský vo 

svojich teoretických prácach zavádza, 

sa stali bežnou súčasťou muzeologic-

kej terminológie (napr. muzealita).

Posledná rozlúčka bola v utorok 

26.1.2016 o 14,00 hod. v Kremató-

riu v Banskej Bystrici – Kremničke, 

aj za účasti Mesta Banská Štiavni-

ca. Česť jeho pamiatke! 

ŠN

Rozlúčili sme sa 
s doc. PhDr. Zbyněkom Z. Stránským

Vernisáž 
výstavy
SPŠ S.Miko-

víniho a Stát-

ní oblastní 

archiv v Tře-

boni Vás pozývajú na vernisáž vý-

stavy „Krása knižných väzieb“, kto-

rá sa uskutoční 2.2.2016 o 14:30 

vo vestibule SPŠ S. Mikovíniho, 

Akademická 13, Banská Štiavni-

ca. Výstava potrvá do 29.2.2016. 

V prípade záujmu o odborný vý-

klad kontaktujte: radovan.blaho@

gmail.com. 

SPŠ SM BŠ

y
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Prinášame vám rozhovor s 

banskoštiavnickým trénerom 

Fáber Dance Scholl Jakubom 

Lulákom:

1. Jakub, prezraď nám niečo o 

sebe (štúdium, koníčky, voľný 

čas) a ako si sa dostal k tréner-

skej práci vo Fáber Dance Tea-

mu?

Študujem na Katolíckom gymná-

ziu v Banskej Štiavnici. Medzi moje 

koníčky vždy patrilo programova-

nie a skauting a teraz sa intenzívne 

venujem tancu. Iné koníčky veľmi 

nie je možné stíhať, aj keď by som 

chcel, nemám na to dostatok času. 

Ak chcem niečo dosiahnuť, musím 

na sebe intenzívne pracovať. Ku tré-

nerskej práci som sa dostal tak, že 

mi Juraj Fáber, môj tréner a šéf Fá-

ber Dance Teamu navrhol, či by som 

nechcel učiť deti v Banskej Štiavni-

ci. Ja som to samozrejme prijal, deti 

učím veľmi rád…

2. Koľko máš zverencov (taneč-

ných párov), kde trénujete a aké 

tance?

Trénujeme v tanečnej sále Centra 

voľného času na Drieňovej spolo-

čenské tance (latinsko- americké 

aj štandardné), závisí to od výkon-

nostnej kategórie a veku. Na taneč-

nú do Banskej Štiavnice chodí cca 

20 detí. Niektoré sú v pároch, chla-

pec-dievča a dievčatá, ktoré hľadajú 

partnera, zatiaľ trénujú samé, alebo 

v páre dievča-dievča. Samozrejme 

chlapcov potrebujeme stále viac a 

viac, preto ak náhodou máte doma 

nejakého skrytého tanečníka, urči-

te ho prihláste…

3. Aké úspechy dosiahla Fáber 

Dance Scholl v uplynulom roku 

(období)?

Fáber Dance School dosahuje veľ-

mi veľa úspechov po celom Sloven-

sku počas celého roka. Štiavnické 

páry nie sú výnimkou. Ramon Ta-

rač a Nelka Slančíková sú našim naj-

úspešnejším párom, tancujú spolu 

veľmi krátko, ale sú veľmi šikov-

ní a cieľavedomí. Tento polrok sa 

umiestnili na prvých dvoch prieč-

kach na každej súťaži, ktorú absol-

vovali. Budeme im spoločne držať 

palce, 31.1.2016 idú na veľkú sú-

ťaž do Malinova a rovnako aj iným 

banskoštiavnickým párom, aby vy-

hrávali a posúvali sa ďalej v ich začí-

najúcej tanečnej kariére.

4. Budete účinkovať aj na prvom 

mestskom detskom maškarnom 

bále, prezraď nám niečo viac?

Najbližšie vystúpenie bude na pr-

vom mestskom maškarnom bále, 

ktoré bude moderovať Juraj Fáber. 

Odporúčam toto podujatie pre všet-

ky deti, ale aj ich rodičov. Každý si 

príde na svoje, určite to nebude len 

o tancovaní, ale môžem sľúbiť, že 

ho tam bude dostatok. Vystúpenia, 

hry a iné aktivity nebudú chýbať . 

5. Máš nejaké nesplnené túžby 

a sny v tejto tanečno-trénerskej 

oblasti, prezraď nám ich!

Určite by som chcel vo svojej ta-

nečnej kariére napredovať. Rovna-

ko ako tanečník, tak aj ako tréner, 

aby som mohol informácie, ktoré 

si každodenne vrývam do pamäti, 

odovzdávať ďalej a ďalej, ďalším a 

ďalším generáciám. Mám veľké cie-

le, no maličkými krokmi ich určite 

dosiahnem. Nebude   to tento rok, 

ani ten ďalší, ale veľa potu a driny 

mi určite pomôže, aby som napre-

doval.

Za rozhovor poďakoval a poprial 

veľa tanečných a trénerských úspe-

chov 

Michal Kríž

Úspechy tanečnej školy 
Fáber Dance Scholl

My, študenti Gymnázia 

Andreja Kmeťa, by sme chceli 

týmto listom vyjadriť podporu 

našim profesorom za ich 

ochotu, snahu pozdvihnúť 

úroveň nášho vzdelania a 

poukázať na problematický 

stav školstva Slovenskej 

Republiky.

Nakoľko sa nás, študentov, táto 

problematika bytostne týka, roz-

hodli sme vyjadriť solidaritu a spo-

lupatričnosť ľudom, ktorí bojujú za 

nás.

Veríme, že každý jeden z nás vie, 

aké je to sedieť na vyučovaní a vzde-

lávať sa. Preto sa pýtame, vyhovuje 

nám náš vzdelávací systém? Učí nás 

správne rozmýšľať, pozerať sa na 

veci z viacerých strán a mať vlastný 

názor? Učí nás byť správnym a to-

lerantným človekom, občanom náš-

ho štátu? Prečo je to tak? Mnoho z 

nás, mladých ľudí si uvedomuje, aké 

dôležité je učiť sa a aké potrebné je 

vzdelanie (to pravé vzdelanie!) pre 

dnešný svet. Žiaľ, nám práve toto 

pravé vzdelanie nie je dopriate. Se-

diac v školských laviciach, študu-

júc zastarané knihy nadobúdame 

pocit, že naša jedinečnosť a krea-

tivita upadá, hádže nás do akejsi 

masy prázdnych, bezcieľnych dní. 

Mnoho učiteľov chce zmenu tak 

isto ako ju chceme i my, študenti. 

Nie sú tu len nato aby odučili jed-

nu, či dve hodiny a odišli. Naši uči-

telia nás chcú vzdelávať, rozprávať 

sa nami o problémoch, či formo-

vať naše osobnosti. Pripraviť nás 

na ten reálny život. Žiaľ, toto im nie 

je dopriate. Študenti vždy túžili po 

zmene. Hovoríme o školských sys-

témoch v iných krajinách o ich ina-

kosti a výnimočnosti. Ak to chce-

me zmeniť, naše školstvo potrebuje 

dostatok prostriedkov a naši učite-

lia novú motiváciu.  Práve tu sa do-

stávame k najviac "odsudzovanému" 

bodu - platu učiteľov. Faktom však 

je, že títo vysokoškolsky vzdelaní 

ľudia nie sú dostatočne ohodnote-

ní za prácu ktorú vykonávajú. Sme 

si vedomí toho, že mnoho ďalších 

ľudí zarába tak isto, či dokonca me-

nej, avšak tu si musíme uvedomiť, 

že byť učiteľom nie je len povolanie. 

Je to poslanie. Sú zodpovední za ži-

voty mladých ľudí, budúcnosť náš-

ho štát, našej krajiny. Sme radi, že 

bojujú zato, aby oni boli naším vzo-

rom. Práve to je dôvod našej podpo-

ry - boj za naše školstvo, naše vzde-

lanie, za našu budúcnosť!

Štrajk podporuje 78/352 študentov 

na našej škole. Za štrajkujúcich štu-

dentov Gymnázia Andreja Kmeťa 

Annamária Pšenková 

Štrajk učiteľov

Úspechy 
záhradkárov
Výstava sa konala hlavne pomolo-

gický rozšírených druhov kultiva-

rov hrušiek, jabloní nových odrôd 

ako aj starých a okrajových odrôd. 

Výstava sa konala dňa 18.10.2015. 

Návštevnosť výstavy bola vysoká 

a odozva návštevníkov výstavy je 

veľmi dobrá. Už len vôňa pri vstu-

pe ich omámila jemnosťou hrušiek 

a jabĺk. Vystavované boli aj drobné 

ovocie a zelenina. Komisia bola pri-

jemne prekvapená účasťou vystavo-

vateľov a pomologický bohatou úro-

dou. Komisia chválila účasť detí pri 

pestovaní jadrovín, ktoré sa zúčast-

nili na súťaži a získali aj hodnotnú 

cenu v pestovaní jadrovín. A tak sa 

aktívne zúčastňujú a rastú ďalší zá-

hradkári v našom regióne. Komisia 

bola z viacerých členov, ktorí pochá-

dzali z Kremnice p.Lichner, z Pukan-

ca p.Herczeg a M.Ciglan a zo Žiaru 

nad Hronom O.Turčan, ktorí hod-

notili celoročnú prácu našich zá-

hradkárov. Vyhodnotenie súťaže o 

Jablko 2015 bolo veľkým prekvape-

ním, keď Jablko Štiavnického regió-

nu roku 2015 vyhrali mladí záhrad-

kári bratia Povinský. Vyhodnotenie 

súťaže o Jablko Štiavnického regió-

nu 1.miesto: bratia Povinský - od-

roda Rubín. 2. miesto: Maruniak 

Jozef – odroda Slovakia. 3.miesto: 

Maximilián Balažfy – odroda Rubi-

nola. Hruška 1.miesto: Karol Pa-

lášthy - odroda Lukasova. 2.miesto 

Stanislav Balážfy – odroda Parižan-

ka. 3.miesto Bohumír Mojžiš – od-

roda Konferencia. Všetkým záhrad-

károm, aj nečlenom prajem ďalšie 

úspechy v pestovaní a rozvoji nášho 

regiónu.

Výbor ZO-SZZ v Štefultove

Recept - Jablkové fl iačky

Suroviny: 600g hrubej múky,-

1vajce, soľ, voda, 500g jabĺk, 50g 

masla, 80g práškového cukru, 

mletá škorica

Postup: Z múky, vajca, štipky soli 

a vody podľa potreby vypracujeme 

rezancové cesto, ktoré vyvaľkáme 

na pomúčenej doske, necháme 

trochu obschnúť a nakrájame na 

štvorčeky (fl iačky). Fliačky uvarí-

me vo vriacej osolenej vode a sce-

díme. Umyté a pokrájané jablká 

pokrájame na kúsky a podusíme 

na rozpustenom masle. Primie-

šame uvarené fl iačky, posypeme 

cukrom a škoricou. 

Dobrú chuť!
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Aktuálne filmy v kine Akademik

Piatok 29.1. o 18:30 hod.Piatok 29.1. o 18:30 hod.

LídA BAArovÁLídA BAArovÁ

Životopisný/Dráma/Romantický, Životopisný/Dráma/Romantický, 
Česko, 2016, 110 min., vstupné: 4 €Česko, 2016, 110 min., vstupné: 4 €
Milovala diabla. Je to zločin? Jeden Milovala diabla. Je to zločin? Jeden 
z najväčších príbehov lásky 20-teho z najväčších príbehov lásky 20-teho 
storočia o kontroverznom vzťahu le-storočia o kontroverznom vzťahu le-
gendárnej českej herečky Lídy Baa-gendárnej českej herečky Lídy Baa-
rovej s ministrom propagandy Tretej rovej s ministrom propagandy Tretej 
ríše Josephom Goebbelsom.ríše Josephom Goebbelsom.

Sobota 30.1.o 18:30 hod.Sobota 30.1.o 18:30 hod.

PolicAjTov švAgorPolicAjTov švAgor

Akčný / Komédia, USA, 2016, 101 Akčný / Komédia, USA, 2016, 101 
min., vstupné: 4 €min., vstupné: 4 €
Keď je váš budúci švagor najdrsnejší Keď je váš budúci švagor najdrsnejší 
policajt široko ďaleko, chcete na neho policajt široko ďaleko, chcete na neho 
pochopiteľne zapôsobiť. Napríklad pochopiteľne zapôsobiť. Napríklad 
tým, že mu v Miami pomôžete zatknúť tým, že mu v Miami pomôžete zatknúť 
nebezpečného drogového bossa. Lenže nebezpečného drogového bossa. Lenže 
jazdiť s drsným v hliadkovom voze z jazdiť s drsným v hliadkovom voze z 
vás drsného neurobí.vás drsného neurobí.

Nedeľa 31.1. o 16:00 hod.Nedeľa 31.1. o 16:00 hod.

AlviN AlviN 

A chipMUNkoviA 4A chipMUNkoviA 4

Komédia / Rodinný / Hudobný/ Ani-Komédia / Rodinný / Hudobný/ Ani-
movaný, USA, 2015, 92 min., vstup-movaný, USA, 2015, 92 min., vstup-
né: 4 €né: 4 €
Ďalšie pokračovanie úspešného ani-Ďalšie pokračovanie úspešného ani-
máku.máku.

Nedeľa 31.1. o 18:30 hod.Nedeľa 31.1. o 18:30 hod.

LídA BAArovÁLídA BAArovÁ

Životopisný/Dráma/Romantický, Životopisný/Dráma/Romantický, 
Česko, 2016, 110 min., vstupné: 4 €Česko, 2016, 110 min., vstupné: 4 €
Milovala diabla. Je to zločin? Jeden Milovala diabla. Je to zločin? Jeden 
z najväčších príbehov lásky 20-teho z najväčších príbehov lásky 20-teho 
storočia o kontroverznom vzťahu le-storočia o kontroverznom vzťahu le-
gendárnej českej herečky Lídy Baa-gendárnej českej herečky Lídy Baa-
rovej s ministrom propagandy Tretej rovej s ministrom propagandy Tretej 
ríše Josephom Goebbelsom. ríše Josephom Goebbelsom. 

Utorok 2.2. o 18:30 hod.Utorok 2.2. o 18:30 hod.

FúsiFúsi

Dráma, Island/Dánsko, 2015, 94 Dráma, Island/Dánsko, 2015, 94 
min,Vstupné: 3 €min,Vstupné: 3 €
Fúsi má 34 rokov, ale stále žije sám so Fúsi má 34 rokov, ale stále žije sám so 

svojou matkou. Jeho život je monotón-svojou matkou. Jeho život je monotón-
nou rutinou. Nečakane sa v ňom však nou rutinou. Nečakane sa v ňom však 
objaví energická Alma a osemročná objaví energická Alma a osemročná 
Hera, ktoré narušia jeho staromláde-Hera, ktoré narušia jeho staromláde-
necké návyky.necké návyky.

Štvrtok 4.2. o 18:30 hod.Štvrtok 4.2. o 18:30 hod.

RodiNA NA preNÁjoMRodiNA NA preNÁjoM

Komédia, Francúzsko, 2015, 96 min, Komédia, Francúzsko, 2015, 96 min, 
Vstupné: 4 €Vstupné: 4 €
Paul-Andre je šarmantný a trochu ne-Paul-Andre je šarmantný a trochu ne-
smelý milionár v najlepších rokoch. smelý milionár v najlepších rokoch. 
Má všetko, po čom túži, okrem jednej Má všetko, po čom túži, okrem jednej 
maličkosti. Vlastnej rodiny. Rozhodne maličkosti. Vlastnej rodiny. Rozhodne 
sa preto zaobstarať si ju, nech to stojí sa preto zaobstarať si ju, nech to stojí 
čokoľvek. Náhodou stretáva Violette, čokoľvek. Náhodou stretáva Violette, 
energickú slobodnú matku dvoch detí, energickú slobodnú matku dvoch detí, 
ktorá sa musí poriadne obracať, aby ktorá sa musí poriadne obracať, aby 
uživila svoju rodinu a udržala si stre-uživila svoju rodinu a udržala si stre-
chu nad hlavou. Paul-Andre sa nad chu nad hlavou. Paul-Andre sa nad 
ňou zľutuje a dá jej návrh, ktorý sa len ňou zľutuje a dá jej návrh, ktorý sa len 
ťažko odmieta. Zaplatí všetky jej dlhy ťažko odmieta. Zaplatí všetky jej dlhy 
za podmienky, že si bude môcť jej ro-za podmienky, že si bude môcť jej ro-
dinu prenajať. Milionár sa tak ocitá v dinu prenajať. Milionár sa tak ocitá v 
dome plnom chaosu, detí a každoden-dome plnom chaosu, detí a každoden-
nej reality. Prežije to?nej reality. Prežije to?

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. Správne 

znenie krížovky z č.1/2016: „Člo-

vek musí vedieť obdivovať, čo nemá 

rád.“ Výhercom sa stáva Anna Ka-

šiarová, Výskumnícka 6, Banská 

Štiavnica. Srdečne blahoželáme! 

Tento týždeň hráme o poukáž-

ku na konzumáciu v hodnote 10,-

eur v pizzérii, reštaurácii Black M, 

Nám. sv. Trojice 6/2, Banská Štiav-

nica. Vašou úlohou je správne vylúš-

tiť krížovku a zaslať ju spolu s kupó-

nom do redakcie ŠN v termíne do 

8.2.2016.

V tajničke sa ukrýva výrok E.

Nyströma: ,,Najväčším zlom je...“ (do-

končenie v tajničke)

A., Dravý vták, prístroj na skúma-

nie pod vodou, Slovenský spisova-

teľ z B. Štiavnice,

B., 1.časť tajničky,

C., Vedenie (exp.), bojar (bez pros-

trednej spoluhlásky), lotéria, zná-

ma huslistka,

D., Ježiš, šepol (česky), najjedno-

duchší nástroj na dvíhanie, utečú,

E., Nalaďovala, sala, Francúzske 

mesto,  pracuj pluhom,

F., Alibi naopak, podáva, vyper, 

lebo,

G., Namoc, Miroslav, rub, sloven-

ský vrch,

H., Mužské meno, onak, opisova-

nie, cudzie žen. meno,

I., 2.časť tajničky, meno Ducho-

ňa,

J., Štát v USA, popevok, pomôcky 

na fi xovanie zlomenín,

1., Nacistická organizácia, biely 

kôň, opytovacie zámeno,

2., Umyla, noša,

3., Prikladá do pece, diví ľudia,

4., Mužské meno, pracovali ihlou, 

predajňa elektra v B. Štiavnici,

5., Vodováha, mal (česky),

6., Ruské mužské meno, čistiaci 

prostriedok na nábytok,

7., Krém na nohy, niekoľko kôl,

8., Kríženec tiav, nápoj zo sladu, 

obaja,

9., Označenie ruských lietadiel, 

seká, nemecká značka áut,

10., Väčší potok, cicavec z pralesa,

11., Farba na vlasy, vysloboď, kul-

túrny dom,

12., Slovo pri stávke, horúčava 

(exp.), vlastnil,

13., Hlavné mesto Talianska, ročné 

obdobie, les,

14., Amadeus (domácky), nora,

15., Draslík, koniec tajničky.

Pomôcky: Mae, Byro, Hrb, Ohio.

Pripravuje: Anna Rihová

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

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Kupón č. 3
Krížovka
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Čitateľom prinášame rozhovor 

s autorom novej publikácie 

– Ing. Vladimírom Protopo-

povom.

M.K. Vlado, práve vychádza tvo-

ja ďalšia kniha „Sergej Protopopov Ži-

vot a dielo“. Túto publikáciu si veno-

val výročiu narodenia tvojho otca, 

akad. maliara Sergeja Protopopova 

a vydalo ju Mesto Banská Štiavnica.

V.P. Bolo mojou dávnou túžbou a 

snahou zobraziť v plnej šírke a boha-

tosti celý plodný život a dielo umelca, 

ktorý miloval svoju prácu, miloval 

ľudí a miloval mesto Banskú Štiav-

nicu, ktorá sa stala jeho druhým do-

movom. V knihe čerpám aj z ďalších 

zdrojov, ale aj z myšlienok a názorov 

uznávaných teoretikov a kritikov fo-

tografi e a  banskoštiavnickej spiso-

-vateľky Rút Lichnerovej, ktorá roky 

propagovala dielo môjho otca, ktorý 

je považovaný za priekopníka sociál-

no – kritickej reportážnej fotografi e 

a  priekopníka mikrofotografi e dre-

vín v bývalom Československu.

Slávnostná vernisáž a  prezentá-

cia mojej knihy sa bude konať dňa 

4.februára (štvrtok) o  16.hodi-

ne v  sále Slovenského banského 

múzea – bývalej pracovni komor-

ských grófov na prvom poschodí 

(cez dvor). Srdečne pozývame všet-

kých Štiavničanov, priateľov a zná-

mych a všetkých priaznivcov kultú-

ry v Banskej Štiavnici.

M.K. Svoju tvorbu prezentuješ už 

druhou knihou, ale je známa aj tvo-

ja mnohoročná spolupráca v oblas-

ti kultúry s bývalým Centrom mest-

skej kultúry v  Banskej Štiavnici. 

V 90.rokoch si založil  tvorivú sku-

pinu s  názvom „Štiavnica kultúrna“ 

a roky si významne prispieval k re-

vitalizácii kultúrneho života v mes-

te. Pripomeňme si, čo bolo  náplňou 

tvojej záujmovej kultúrnej práce po-

pri hlavnom zamestnaní.

V.P. Dlhodobý revitalizačný kultúr-

ny projekt zahŕňal niekoľko výstav 

mojich fotografi í, ale predovšetkým 

viaceré poetické divadelné predsta-

venia v prirodzených kulisách mes-

ta, audiovizuálne divadelné pásma 

s  pôsobivou hudbou a  umeleckým 

slovom, v ktorých som čerpal námet 

zo slávnej histórie tohto starobylé-

ho a malebného mesta, ale aj diva-

delné predstavenie s predvianočnou 

biblickou tematikou. Vytvorili sme 

aj kultúrne programy a  divadelné 

pásma pre slávnostné zasadania pri 

príležitosti zápisu Mesta Banskej 

Štiavnice na Listinu svetového kul-

túrneho dedičstva UNESCO a  pri 

príležitosti jeho výročí.

M.K. Máš ešte nejaké ďalšie plány 

v oblasti kultúry v našom meste?

V.P. Rád by som inštaloval samo-

statnú výstavu otcových veľkoroz-

merných fotografi í z  20. – 40. ro-

kov minulého storočia, ktoré sú 

významným kultúrnym dedičstvom 

tohto mesta. V  minulosti zdobi-

li viaceré inštitúcie v  meste, ale už 

roky sú žiaľ, umiestnené v depozite 

na povale MsÚ. Rád by som inšta-

loval aj ďalšiu výstavu mojich foto-

grafi í a možno aj vydal moju tretiu 

knihu... Budem sa tešiť ďalšej spo-

lupráci s Mestom Banská Štiavnica, 

s  Pohronským osvetovým stredis-

kom – Pracoviskom v Banskej Štiav-

nici, Slovenským banským múze-

om a Kultúrnym centrom v Banskej 

Štiavnici. Michal Kríž

Kniha Sergej Protopopov 
Život a dielo

18.-25. január bol týždňom, 

v ktorom sa kresťania rôznych 

vierovyznaní na mnohých 

miestach severnej pologule 

stretávali k spoločným 

modlitbám. 

Prebiehal totiž Ekumenický týždeň 

modlitieb za jednotu kresťanov, kto-

rý má už niekoľkoročnú históriu. Za-

pojili sa doň aj kresťania v Banskej 

Štiavnici. Veriaci z radov rímskoka-

tolíckej cirkvi, evanjelickej cirkvi a. 

v., Bratskej jednoty baptistov a Slo-

va života sa stretli spolu štyrikrát na 

spoločných modlitbách, vždy u  jed-

nej z  týchto cirkví či spoločenstiev. 

V Biblii Pán Boh cez proroka Izaiá-

ša hovorí, že na hradby Jeruzalema 

postavil strážcov, ktorí majú volať 

dňom i nocou na Neho (teda akýchsi 

modlitebníkov, ktorí sa vytrvalo pri-

hovárajú za mesto). Ako kresťania 

v tomto meste sme sa na chvíľu aj my 

stali takýmito spoločnými strážcami 

– na hradbách našich vzájomných 

vzťahov, na hradbách nášho mesta aj 

našej krajiny. Na malú chvíľu sa kres-

ťania z rôznych konfesií nášho mes-

ta vedeli spojiť v tom, čo majú spo-

ločné – v  modlitbe k  nášmu Bohu. 

Navyše, krásnym „bonusom“ tých-

to dní boli aj veľmi príjemné vzá-

jomné rozhovory, z  ktorých vznik-

li nové či hlbšie vzťahy. Ako veriaci 

z rôznych spoločenstiev sme sa viac 

spoznali a  pripomenuli si, že spo-

ločne sme povolaní zvestovať veľké 

skutky Pánove, ako nás k tomu vy-

zývala aj téma tohto ekumenického 

modlitebného týždňa. Prežili sme 

spolu výnimočné, požehnané, dobré 

a priateľské stretnutia, za ktoré sme 

Bohu veľmi vďační.

Tomáš Valašík 

V tom čo máme spoločné...

Veriaci na spoločných modlitbách  foto Janka Bernáthová

Vzácne stretnutie

Priateľstvo, ktoré pretrváva roky, je 

vzácny dar. 21 januára sa stretli dô-

chodcovia zo Štefulova s dôchod-

kyňami zo združenia OZ Mýto vo 

Svätom Antone. Mnohé z nás spá-

jajú roky prežité v zamestnaní, bý-

valé susedské vzťahy, tak aj toto 

stretnutie bolo viac, ako len obyčaj-

ná schôdza starých ľudí. Príležitos-

ťou bol krst CD, ktoré sme naspie-

vali. Skupina Duo Danyo zozbierané 

piesne vydala, a tak sme si v príjem-

nej atmosfére zaspievali, vyzvŕta-

li sa pri harmonike. Naše stretnutie 

sponzorsky podporila COOP Jed-

nota v Žarnovici, za čo im patrí vďa-

ka. Pohostenie pripravili členky OZ 

Mýto ako aj naše priateľky zo Šteful-

tova. Veríme, že tieto priateľské po-

sedenia budú pokračovať aj v budúc-

nosti. Za OZ Mýto, 

Helena Pálková

Anketa

27. január  je Medzinárodný deň pa-

miatky obetí holokaustu. Nakoľko je 

pre vás táto história dôležitá ? 

,,Ja som bola v Osvienčime. Až tam som 

si siahla na dno a uvedomila svoju silu 

ako žena a matka, pri pohľade na bábi-

ky, hračky, topánočky, kufríky a veci za-

vraždených detí. Každý jeden človek by 

tam mal byť, aby sme pochopili minulosť 

a vážili si budúcnosť.“     Magdaléna M.

,,Čítala som denník Anny Frankovej 

a niekoľkokrát som tú knihu musela od-

ložiť , lebo som na to nebola pripravená. 

Nie je svetu príjemné spomínať  na hroz-

né udalosti, lenže je to nesmierne potreb-

né, aby sa už nikdy nezopakovali.“ 

                                                      Natália G.

,,Holokaust? A načo sa k  tomu vracať, 

treba pozerať dopredu.“                      Ján T. 

,, Nemáme právo zabudnúť na  milió-

ny  zavraždených Židov, nech by sme 

boli akéhokoľvek vyznania, či bez neho. 

Bojím sa, že aj za hrozné  udalosti v sú-

časnej Európe raz budeme súdení  histó-

riou.“                                                       Iva P.

,,Som rád, že som  vojnu nezažil a kvôli 

svojim deťom dúfam, že ani nezažijem. 

Na exkurzii v  nacistickom vyhladzo-

vacom tábore Birkenau pri Osvienči-

me  som  si dosť reálne predstavil  zver-

stvá  holokaustu , absolútnu zvrátenosť, 

i bezmocnosť. Dodnes mám z toho nočné 

mory. “                                        Marián D.

,,Niekto múdry raz povedal, že história 

sa opakuje a ja sa toho bojím, veď  nik-

dy nevieme, do akej roly budeme obsade-

ní.“                                                  Michal G.

Za odpovede ďakuje 

Janka Bernáthová
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Banskobystrickým sústre-

dením odštartoval projekt 

SAZ "Tím Šamorín - ME v 

cezpoľnom behu 2017"

Prvého sústredenia Slovenského 

atletického zväzu v Banskej Bys-

trici sa zúčastnilo 33 bežcov (Ján 

Kostúr, Miroslav Borovka, Mar-

tin Gaňo, Marek Jankovič, Matúš 

Verbovský, Richard Duška, Lukáš 

Hronček, Ján Marko, Nikola Šte-

fundová, Lucia Beláková, Erika Be-

lianska, Radka Škovranová, Ivana 

Bitarová, Petra Turčeková, Hana 

Hudecová, Valentína Sedíleková, 

Lukáš Prívara, Patrik Drugda, Da-

vid Mazúch, Lukáš Muha, Jozef 

Gibala, Veronika Zrastáková, Soňa 

Kohútová, Boris Csiba, Branislav 

Šarkan, Jozef Bubeník, Jozef Peli-

kán, Peter Ďurec, Jana 

Martinská, Soňa Vnen-

čáková, Lucia Janečko-

vá, Radovan Tomeček, 

Petra Fašungová), teda 

takmer celá slovenská 

špička. Výnimku tvorili 

len niektorí nominova-

ní na ME v cezpoľnom 

behu 2015 (Hyerés, 

Francúzsko).

Trénerské zabezpeče-

nie vykonávali Jaroslav 

Rusnák, Štefan Mereš, 

Ján Bötcher, Milan Lau-

renčík, Róbert Petro, Dušan Štan-

cel, Milan Slivka, Pavol Michalčík, 

Dušan Valent, Eduard Földvári, Ele-

mír Dóša, Martin Illéš a Martin Pu-

piš. Chýbať nemohli reprezentační 

tréneri behov Marcel Lopuchovský 

a Pavel Kováč, ktorí sa postarali o 

prípravu celého sústredenia a jeho 

bezproblémový priebeh.

Súčasťou sústredenia bola aj diag-

nostika, ktorú zabezpečovali diag-

nostici z NŠC Peter Lopata a Lukáš 

Lengvarský. V rámci diagnostiky sa 

vykonali váženia na bioimedanč-

nej váhe, ktorá umožňuje vyhodno-

tiť telesné zloženia. Vrcholom boli 

testy 5x1600 za účelom vytvorenia 

laktátovej krivky a určenia trénin-

gových pásiem. Počas týchto testov 

museli diagnostici urobiť 145 odbe-

rov kapilárnej krvi. Bežci odbeha-

li spolu počas predĺženého víkendu 

vyše 1000 km. Samozrejme, ne-

mohla chýbať ani adekvátna rege-

nerácia v podobe vodných procedúr, 

sáun a kompenzačných cvičení ve-

dených fyzioterapeutmi VŠC Dukla 

Banská Bystrica (na čele s Denisom 

Freudenfeldom – osobných fyziote-

rapeutom Mateja Tótha a Martiny 

Hrašnovej).

Tréneri absolvovali spolu 8 hodín 

rokovaní o budúcoročnej sezóne 

ako i o projekte prípravy na ME v 

krose 2017. Najmladšie kategórie 

budú v príprave na ME 2017 pod-

robne monitorovať a koordinovať 

tréneri Róbert Petro a Dušan Štan-

cel. Všetci účastníci sústredenia do-

stali tréningové denníky, aby mali 

možnosť evidovať absolvovanú prí-

pravu.  red.

Tréner Atleti BS Róbert Petro 
na ME v krose 2017

V dňoch 17.1. až 22.1. 2016 

absolvovali  žiaci  ZŠ Jozefa 

Kollára lyžiarsky výcvik v 

stredisku na Táloch. 

Počasie nám prialo, bolo krásne, 

mrazivé. Lyžiarske terény boli 

veľmi dobre upravené, ubytova-

nie splnilo naše očakávanie. Čis-

to, teplo, dobrá strava, bazén, 

vírivka. Výcvik sme začali rozde-

lením do družstiev podľa výkon-

nosti. Začiatočníci urobili najväč-

ší pokrok. Sú z nich už nebojácni 

lyžiari. Získali zručnosti zákla-

dov lyžovania. Ostatní sa zdoko-

nalili a vylepšili techniku lyžova-

nia. Všetci žiaci sa vrátili zdraví, 

plní zážitkov. Pri tejto príležitos-

ti sa chceme poďakovať všetkým 

zainteresovaným, ktorí sa podie-

ľali na príprave a absolvovaní kur-

zu. Vďaka patrí pánovi Ľ. Baráko-

vi, poslancovi MZ, za fi nančnú 

pomoc pri zabezpečení lyžiarske-

ho výcviku a  pánovi M. Paukovi 

za zapožičanie lyžiarskej výstro-

je. Lyžiarsky kurz zabezpečili pe-

dagogickí pracovníci Mgr. Tibor 

Sendrei, Mgr.Ján Kružlic, Mgr. 

Soňa Šomodíková.

Tibor Sendrei

Lyžiarsky na Táloch

Bežci a tréneri na prvom sústredení  foto Archív SAZ 

Žiaci ZŠ J. Kollára na lyžiarskom výcviku  foto Archív autora. 

Oblastný 
stolnotenisový 
turnaj
Dňa 23. 01. 2016 sa v Hliníku nad 

Hronom uskutočnil oblastný tur-

naj hráčov 4. a 5. ligy stolnoteni-

sovej ligy, ktorého sa zúčastni-

li aj hráči ŠKST Banská Štiavnica. 

Na spomínanom turnaji sa dari-

lo hlavne Martinovi Dobrovičo-

vi, ktorý tento turnaj aj vyhral a 

spoločne s Danielom Markom ob-

sadili aj celkové 3. miesto v súťa-

ži štvorhier. Poďakovanie patrí aj 

organizátorom turnaja, a to naj-

ma Jaroslavovi Zliechovcovi a 

Zuzane Perháčovej. Na záver si 

vás ŠKST dovoľuje pozvať na ďal-

ší domáci zápas, ktorý sa odohrá 

dňa 31.1.2016 o 10.00 hod. v te-

locvični Katolíckej školy v Banskej 

Štiavnici, kde domáce mužstvo 

privíta hostí z Hliníka nad Hro-

nom "B". 

Daniel Marko

Mestské kúpele 
– plaváreň

Otváracie hodiny:

Plavecký bazén

PO: Zatvorené

UT: 11:00 – 20:30 

(PK 15:00 – 17:00 – 3 dráhy)

ST – PI: 13:00 – 20:30 

(PK 15:00 – 17:00 – 3 dráhy)

SO – NE: 14:00 – 20:00

PK – Plavecký klub Banská Štiav-

nica

Cenník:

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:

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
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služby

  Prenajmem garáž na starom ih-

risku, tel.č.: 0907 090 084

 Dám do prenájmu 1 ½ izbový byt 

na Povrazníku, cena 230,-Eur, te-

l.č.: 0904 511 120

  Prenájom bytu na Ulici budova-

teľská 15 v Banskej Štiavnici, (na 

Povrazníku), 1-izbový + kuchyňa, 

kúpelňa. Tel. kontakt: 0902 790 

535

 Na prenájom 2-izbový kompletne 

zariadený byt v úplnom centre mes-

ta. Tel.č.: 0903 255 677, volať pro-

  Požičiam karnevalové masky, te-

l.č.: 0908 190 312

reality

najlepšie ceny v meste

CITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

0,55/km
v BS

U nás máte pizze už od 2,50 €2,50 € 
a denné menu od a denné menu od 2,80 €.2,80 €. 
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

Hlasuj za detské ihrisko 
v Banskej Štiavnici

V lete vyrastie na Slovensku desať detských ihrísk Žihadielok. 
Získajme jedno z nich hlasovaním na:

www.zihadielko.sk

Hlas pre Štiavnicu je radosťou pre naše deti!

21.1. - 29.2.2016

K
A
POISTENIE

0904 552 031

Tu môže byť 
práve váš 

inzerát

sím po 19.00 hod.

  Predám v BŠ časť Štefultov poze-

mok na výstavbu RD alebo chaty, 

cena dohodou, tel.č.: 0940 870 762


