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INZERCIA

V pondelok 1.2.2016 sa konalo 

v zasadačke MsÚ v Banskej 

Štiavnici vyhodnotenie Štiav-

nických novín za rok 2015.

Zúčastnili sa ho primátorka mesta 

Mgr. Nadežda Babiaková, viceprimá-

tor Ing. Marián Zimmermann, čle-

novia redakčnej rady a tvorcovia ŠN. 

Spoločne sme zbilancovali uplynulý 

rok vydávania ŠN a v plodnej diskusii 

sme konštruktívne riešili ďalšiu čin-

nosť a skvalitnenie vydávania novín 

pre čitateľov. Ďakujeme všetkým čle-

nom, prispievateľom a čitateľom ŠN, 

ktorí nám zachovajú svoju priazeň aj 

v roku 2016! Michal Kríž

Občania mesta ako aj celého 

regiónu Banskej Štiavnice 

sa poslednú dobu čoraz 

častejšie obracajú na mňa 

ako primátorku a na pred-

staviteľov mesta s otázkou, 

prečo je zatvorené interné 

oddelenie nemocnice, čo bude 

mesto robiť s nemocnicou, 

prečo v nemocnici nefunguje 

lekárska služba prvej pomoci 

a podobne.

Na uvedené otázky je potrebné v pr-

vom rade vysvetliť tú skutočnosť, 

že Mesto Banská Štiavnica nie je 

zriaďovateľom, ani prevádzkova-

teľom nemocnice v  Banskej Štiav-

nici, a  preto nemá žiadnu priamu 

možnosť organizovať chod nemoc-

nice ani rozsah poskytovaných slu-

žieb. Prevádzkovateľom nemocni-

ce je súkromná akciová spoločnosť 

Svet Zdravia, a.s. so sídlom Digital 

Park II, Einsteinova 25, Bratislava. 

Banskoštiavnická nemocnica je ako 

prevádzka začlenená pod Všeobec-

nú nemocnicu v Žiari nad Hornom. 

Súčasná legislatíva taktiež nedáva 

obciam a mestám žiadne právomo-

ci vo veci organizácie, povoľovania 

a  rozhodovania o  rozsahu zdravot-

níckych služieb poskytovaných na 

území miest a obcí a žiaden zákon 

neumožňuje vstupovať do režimu 

súkromnej inštitúcie. V  roku 2008 

vzhľadom na vývoj situácie v  ne-

mocnici, kedy bolo veľmi ťažké udr-

žať chod nemocnice bez straty a na 

neustály tlak zo strany štátu na zni-

žovanie počtu lôžok v  malých ne-

mocniciach, 

Slávnostné vyhodnotenie činnosti 
Štiavnických novín za rok 2015

Tvorcovia Štiavnických novín  foto Martina Ottinger


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

Japonsko 
a jeho kultúra

19.2. o 17:00, 
Kultúrne centrum

Beseda o krajine vychádzajúceho slnka
http://www.kultura.banskastiavnica.sk/

Detský 
maškarný bál 
už v sobotu!

Srdečne pozývame všetky deti na 

maškarný bál, ktorý sa uskutoční 

už v sobotu 6.2. 2016 v priesto-

roch Kultúrneho centra. Začí-

name o  15.00 hod. a  čaká na 

vás Juraj Fáber a  jeho tanečníci, 

hry a súťaže, maskoti a kúzelník. 

Vstupné pred deti v  kostýmoch 

2€. Viac informácií na http://kul-

tura.banskastiavnica.sk.

R. Marko

Ján Koleník 
v Štiavnici

Kto zhasol svetlo? Túto otázku si 

dávajú herci v divadelnej komédii, 

ktorú uvedieme v Kultúrnom cen-

tre 7. apríla o 19.00 hod.

Obsadenie je vskutku hviezdne: 

Ján Koleník, Mária Kráľovičová / 

Zdena Studenková, Zuzana Tluč-

ková, Kristína Svarinská a Braňo 

Deák. Predpredaj lístkov už za-

čal v Informačnom centre na Ná-

mestí sv. Trojice a na kultura.ban-

skastiavnica.sk, kde sa dozviete 

o predstavení aj viac informácií.

R. Marko

Aktuálne o nemocnici

Parlamentné voľby 2016
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z programu
primátorky

1. 2.

Vážení občania,

v týchto dňoch vám bude do domác-

ností doručené „Oznámenie o  čase 

a mieste konania volieb“ a „Zoznam za-

registrovaných kandidátov“. Opro-

ti minulým voľbám podľa zákona č. 

180/2014 Z.z. o podmienkach výko-

nu volebného práva a o zmene a do-

plnení niektorých zákonov, ktorý 

nadobudol účinnosť 1. júla 2015 sa 

tlačivá doručujú do domácnosti a nie 

jednotlivým voličom. Vzhľadom na 

to sa na oznámení uviedla len adresa 

trvalého pobytu voličov a nie meno 

a priezvisko. Pre občanov, ktorí majú 

trvalý pobyt Mesto Banská Štiavnica, 

je tlačivo „Oznámenie o čase a mieste ko-

nania volieb“ umiestnené na úradnej 

tabuli mesta a ich volebná miestnosť 

sa nachádza v Zasadačke Mestského 

úradu, Radničné námestie č. 1.

V prípade, že vám do domácnosti ne-

bolo správne doručené oznámenie so 

zoznamom kandidátov, môžete to 

nahlásiť v Klientskom centre mesta 

Banská Štiavnica alebo telefonicky 

na čísle 045/6949639.

Volič má  právo v  úradných hodi-

nách si overiť, či je zapísaný v  stá-

lom zozname voličov, či údaje o ňom 

sú úplné a pravdivé  a môže požado-

vať doplnenie údajov alebo vykona-

nie opráv. Mesto je povinné žiadosti 

vyhovieť alebo do troch dní písomne 

oznámiť voličovi dôvody, pre ktoré 

žiadosti nemôže vyhovieť.

Vaše možnosti hlasovania 

Volič má možnosť hlasovať priamo 

vo volebnej miestnosti, ale taktiež 

môže požiadať zo závažných, naj-

mä zdravotných dôvodov okrskovú   

komisiu o   to, aby   mohol hlasovať 

mimo miestnosti na hlasovanie, 

a to len v územnom obvode okrs-

ku, pre ktorý bola okrsková  komisia 

zriadená. V takom prípade okrsko-

vá komisia vyšle k oprávnenému ob-

čanovi dvoch svojich členov s pre-

nosnou  schránkou na hlasovanie, 

hlasovacím lístkami, volebnou obál-

kou a so zoznamom voličov, ktorí po-

žiadali o  hlasovanie mimo volebnej 

miestnosti. Vyslaní  členovia okrsko-

vej komisie zabezpečia, aby aj v tom-

to prípade bola zachovaná tajnosť 

hlasovania. Zastúpenie inou osobou 

nie je prípustné. So svojou žiados-

ťou sa môže občan obrátiť priamo na 

svoju okrskovú  komisiu prostredníc-

tvom svojich známych, susedov, ale-

bo aj telefonicky na číslo organizač-

ného štábu volieb:  045/694 9639.

Taktiež občania miestnej časti mes-

ta Banky môžu voliť do prenosnej vo-

lebnej schránky dňa 5.3.2016 v čase 

od 10,00 hod. do 11,00 hod. v kultúr-

nom dome na Bankách.

Hlasovanie v zdravotníckych za-

riadeniach, v zariadeniach soci-

álnych služieb a v obdobných zaria-

deniach, zabezpečí možnosť výkonu 

volebného práva  v spolupráci s vedú-

cim príslušného zariadenia okrsko-

vá komisia, v ktorej územnom ob-

vode je toto zariadenie. Ak voliči 

nemajú v tomto okrsku na hlasova-

nie trvalý pobyt, hlasujú na základe 

hlasovacieho preukazu, ak si ho vy-

žiadali.

Úprava hlasovacieho lístka a hla-

sovanie

Volič vstúpi s  hlasovacími lístkami 

a  volebnou obálkou do osobitného 

priestoru určeného na ich úpravu. 

Volič vkladá do obálky jeden hlaso-

vací lístok. Na hlasovacom lístku 

môže zakrúžkovaním poradové-

ho čísla najviac u  štyroch kandi-

dátov uvedených na jednom hla-

sovacom lístku vyznačiť, ktorému 

z  kandidátov dáva prednosť. Na 

požiadanie voliča môže okrsková 

volebná komisia  vydať za nesprávne 

upravené hlasovacie lístky iné.  Volič, 

ktorý nemôže sám upraviť hlasovací 

lístok pre zdravotné postihnutie ale-

bo preto, že nemôže čítať alebo písať 

a oznámi pred hlasovaním túto sku-

točnosť okrskovej volebnej komisii, 

má právo vziať so sebou do priesto-

ru určeného na úpravu hlasovacích 

lístkov inú osobu spôsobilú upraviť 

hlasovací lístok podľa jeho pokynov  

a zákona a vložiť do obálky. Po opus-

tení osobitného priestoru určeného 

na úpravu hlasovacích lístkov volič 

vloží obálku pred okrskovou komi-

siou do volebnej schránky . Za voli-

ča, ktorý nemôže pre telesné postih-

nutie sám vložiť obálku do schránky 

na hlasovanie, môže ju do nej na jeho 

požiadanie a v jeho prítomnosti vlo-

žiť iná osoba, nie však člen okrsko-

vej komisie. Nepoužité hlasovacie 

lístky je volič povinný odložiť do 

schránky na nepoužité alebo ne-

správne upravené hlasovacie líst-

ky.  Jana Beňová, 

Klientske centrum MsÚ

Informácie pre voličov 
oprávnených hlasovať vo voľbách do NR SR 

5.3.2016

Matrika
Štatistika základných matričných 

úkonov Matričného úradu Mesta 

Banská Štiavnica za rok 2015. Mat-

ričný úrad Mesta Banská Štiavnica 

v  roku 2015 zaevidoval a  matrič-

ne spracoval 489 narodených detí, 

z  tohto počtu bolo 68 detí Ban-

skoštiavničanov, ktorí sa narodili 

v pôrodnici v Banskej Štiavnici.

5 najpoužívanejších ženských 

mien: 

Viktória, Nela, Ema, Sofi a, Nina.

- cudzokrajné ženské mená: Noe-

mi, Tamia, Fruszina, Chara, Aida, 

Astrid, Zoe, Milli, Aura, Alma, 

Madlen, Roya, Marion, Annabel, 

Melisa, Máša, Lorien.

5 najpoužívanejších mužských 

mien: 

Michal, Jakub, Lukáš/Lucas, To-

máš, Peter, Samuel.

- cudzokrajné mužské mená: Ma-

nuel, Matteo, Timo, Ryan, Tanaka, 

Jin Xi, Nathan, Timur, Radan.

Matričný úrad Mesta Banská Štiav-

nica v roku 2015 zaevidoval a mat-

rične spracoval 80 uzavretí man-

želstva, z ktorých bolo 50 civilných 

a  30 cirkevných sobášov. Banskú 

Štiavnicu si za miesto uzavretia 

manželstva okrem Banskoštiavni-

čanov vybralo aj 7 párov, z ktorých 

je jeden snúbenec cudzí štátny ob-

čan a 26 párov, z ktorých obaja snú-

benci nemajú trvalý pobyt v  Ban-

skej Štiavnici.

Matričný úrad Mesta Banská Štiav-

nica v roku 2015 zaevidoval a mat-

rične spracoval 179 úmrtí v  Ban-

skej Štiavnici, 5 úmrtí v Banskom 

Studenci, 1 úmrtie v Iliji a 3 úmrtia 

v Podhorí.

Miroslava Celderová

matrikárka mesta

  Práca v meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občan-

mi k ich potrebám a požiadav-

kám.

  Riešenie problematiky posky-

tovania zdravotnej starostli-

vosti.

  Redakčná rada VIO TV.

  Posledná rozlúčka s občiankou 

nášho mesta p. Drahomírou 

Václavekovou.

  Uskutočnilo sa slávnostné vy-

hodnotenie činnosti týžden-

níka Štiavnické noviny za rok 

2015.

2.2.

  Práca v meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občan-

mi k ich potrebám a požiadav-

kám.

  Pracovné rokovanie k použí-

vaniu ciest a k problematike 

dopravy - Mestské lesy Banská 

Štiavnica, spol. s.r.o.

  Riešenie problematiky posky-

tovania zdravotnej starostli-

vosti.

  Riešenie problematiky spuste-

nia plynovodu na Ul. A. Slád-

koviča s vlastníkom spol. AVG 

Group.

3.2.

  Prijatie v Národnej rade SR jej 

predsedom NR SR Petrom Pel-

legrinim.

4.2.

  Práca v meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občan-

mi k ich potrebám a požiadav-

kám.

5.2.

  Pracovné rokovanie so štát-

nym tajomníkom Minister-

stva životného prostredia SR 

Vojtechom Ferenczom.

Bc. Andrea Benediktyová

Pozvánka
na Valentínsku kvapku krvi

Územný spolok SČK v  B. Štiavnici 

vás pozýva na 21. ročník Valentín-

skej kvapky krvi, ktorá sa uskutoč-

ní dňa 9.2.2016 od 8.00 hod. do 

10.00 hod. v telocvični gymnázia A. 

Kmeťa v  B. Štiavnici. Spravte všet-

ko preto, aby ste krv prišli darovať, 

a tak pomohli tým, čo sú na vašu te-

kutinu odkázaní. Prineste si občian-

sky preukaz, poistenecký preukaz, 

je to potrebné pri registrácii darcu 

krvi. Dobre sa zavodnite, nejedzte 

nič mastné, nepite alkohol, nefajči-

te 12 hodín pred odberom krvi. Ak 

tak spravíte, vopred Vám ďakujeme.

Organizátori odberu
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resp. snahy o  zrušenie 

celých oddelení, na znižovanie ob-

jemov výkonov dohodnutých so 

zdravotnými poisťovňami sa začalo 

hľadať riešenie spolupráce vytvore-

ním partnerstva, aby zdravotnícke 

služby aspoň na obvyklej úrovni zo-

stali v banskoštiavnickej nemocnici 

zachované. Preto vtedajší primátor 

mesta vstúpil do rokovania s poten-

ciálnym partnerom, čoho výsled-

kom bolo to, že Mesto Banská Štiav-

nica spolu s Nemocnice a polikliniky 

ZH, s.r.o. založili akciovú spoloč-

nosť Nemocnica Banská Štiavnica, 

a.s., ktorá bola zapísaná do Obchod-

ného registra 29.2.2008.  Mestské 

zastupiteľstvo následne uznesením 

č. 180/2008 dňa 20.8.2008 schvá-

lilo zmenu poskytovania zdravotnej 

starostlivosti a od 1.10.2008 začala 

poskytovať služby v banskoštiavnic-

kej nemocnici organizácia Nemoc-

nice a polikliniky, n. o. Bratislava a 

neskôr po jej transformácii a zlúče-

ní spoločností bola od 1.1.2015 ne-

mocnica zaradená do siete nemoc-

níc „Svet zdravia“.

V  súčasnej dobe, aj keď vedenie 

mesta nemá priamy dosah na dianie 

v  nemocnici, ako primátorka mes-

ta, spolu so zástupcom primátora, 

neustále kontaktujem zodpoved-

ných so žiadosťou zachovať v Ban-

skej Štiavnici rozsah poskytovaných 

zdravotných služieb a  tiež vrátenie 

rýchlej lekárskej pomoci ( RLP) a le-

kárskej služby prvej pomoci ( LSPP) 

späť do Banskej Štiavnice.

Z reakcie hovorcu spoločnosti Svet 

zdravia vyberáme:

„Nemocnica bola z vážnych personál-

nych dôvodov nútená od januára 2016 

dočasne uzavrieť interné oddelenie v 

Banskej Štiavnici. Keďže jediný ates-

tovaný lekár je stále práceneschopný, 

tento stav bude pretrvávať aj naďalej. 

Kompletná zdravotná starostlivosť je 

zabezpečovaná v nemocnici v Žiari nad 

Hronom, ktorá má v tomto smere dosta-

točnú kapacitu“.

S takouto situáciou sa vedenie mes-

ta Banská Štiavnica absolútne ne-

uspokojilo, preto som sa ako pri-

mátorka mesta, po niekoľkých 

opakovaných písomných žiados-

tiach adresovaných ministrovi zdra-

votníctva, ako aj poslancom NR SR 

a ďalším  predstaviteľom vlády SR, 

spolu so svojím zástupcom Ing. M. 

Zimmemannom a  poslancom NR 

SR JUDr. Miroslavom Čížom,  osob-

ne dňa 28.1.2016 stretla s  minis-

trom zdravotníctva, kde sme opa-

kovane žiadali prinavrátenie rýchlej 

lekárskej pomoci do Banskej Štiav-

nice a  zachovanie rozsahu služieb 

v nemocnici s rozšírením o lekársku 

službu prvej pomoci. Poukázala som 

tiež na nutnosť úpravy legislatívy 

tak, aby samospráva mala možnosť 

spolurozhodovať o rozsahu a úrov-

ni zdravotníckych služieb, o ich ru-

šení a  obmedzovaní v  jednotlivých 

obciach, mestách a  regiónoch Slo-

venska tak, aby poskytovanie tých-

to služieb nebolo riadené len tvrdou 

ekonomickou efektivitou súkrom-

ných poskytovateľov, ale aby sa pri-

hliadalo aj na geografi cké členenie 

územia, demografi cké danosti re-

giónu, úroveň cestnej siete a  pod, 

ako aj na nutnosť zákona vo väzbe 

na LSPP.

Zároveň poznajúc situáciu v  slo-

venskom zdravotníctve vieme, že 

zo strany atestovaných lekárov nie 

je záujem o prácu v malých nemoc-

niciach, Mesto Banská Štiavnica sa 

preto snaží vychádzať prevádzkova-

teľovi nemocnice v ústrety napr. aj 

prednostným poskytovaním vhod-

ných nájomných bytov pre lekárov 

a zdravotníckych pracovníkov.

Mgr. Nadežda Babiaková 

primátorka mesta

�1.str.

jazykové
okienko

Aa
iyAktuálne o nemocnici

Vyjadrenie k dočasnému 

uzavretiu interného oddelenia 

v nemocnici v Banskej 

Štiavnici

„Nemocnica bola z vážnych personál-

nych dôvodov nútená od januára 2016 

dočasne uzavrieť interné oddelenie v 

Banskej Štiavnici. Keďže jediný ates-

tovaný lekár je stále práceneschopný, 

tento stav bude pretrvávať aj naďalej. 

Kompletná zdravotná starostlivosť je 

zabezpečovaná v nemocnici v Žiari nad 

Hronom, ktorá má v tomto smere do-

statočnú kapacitu. Pacienti na základe 

odporučenia obvodného lekára buď vy-

užijú dopravnú zdravotnú službu alebo 

v prípade akútneho stavu rýchlu zdra-

votnú pomoc. Vedeniu nemocnice zále-

ží na poskytovaní kvalitnej zdravotnej 

starostlivosti pre pacientov v Banskej 

Štiavnici a okolí. Súčasný stav je, žiaľ, 

v tomto smere nevyhovujúci a preto nie 

je vylúčená postupná reprofi lácia inter-

ného oddelenia. Tak ako aj v iných slo-

venských mestách, oddelenia menšieho 

typu majú skôr perspektívu poskytovať 

najmä kvalitnú následnú starostlivosť 

pre chronických a dlhodobo chorých pa-

cientov.“

Hlavným dôvodom uzavretia odde-

lenia je práceneschopnosť primára 

(MUDr. Mariana Streška) a jediné-

ho atestovaného lekára na oddele-

ní. Počas januára 2016 bolo z okre-

su B. Štiavnica prevezených rýchlou 

záchrannou službou do žiarskej ne-

mocnice 26 akútnych pacientov, 

čo bolo v  priemere jeden za deň 

(Žiarska nemocnica hospitalizuje 

v priemere 200 pacientov na inter-

nom oddelení mesačne). Všetkým 

bola poskytnutá potrebná zdravot-

ná starostlivosť. Interné oddelenie 

v štiavnickej nemocnici malo dote-

raz 20 lôžok. Žiarska nemocnica, 

pod ktorú štiavnická organizačne 

spadá, má k dispozícii 60 lôžok vrá-

tane jednotky intenzívnej starostli-

vosti (tá v Štiavnici na internom od-

delení chýba).

Podobné personálne komplikácie 

má viacero nemocníc v menších 

mestách. Dôkazom je aj na konci 

roka 2015 uzavreté interné oddele-

nie v Handlovej.

Interné oddelenie primárne ne-

rieši akútnych pacientov spome-

dzi turistov. Tých má vo väčšine 

prípadoch na starosti oddelenie 

úrazovej traumatológie (súčasť 

chirurgického oddelenia v  Žiari 

nad Hronom).

Odpovedal: 

Tomáš Kráľ, hovorca siete regio-

nálnych nemocníc Svet zdravia

Uzatvorenie interného oddelenia

Názov cirkví.

Názov cirkev, ako aj názvy jednotli-

vých cirkví, napr. rímskokatolícka, 

evanjelická, pravoslávna, baptistic-

ká a pod.sa zvyčajne píšu s malým 

začiatočným písmenom. Ale v spis-

be niektorých cirkví sa uplatňuje aj 

písanie s veľkým začiatočným pís-

menom. Napríklad slovo cirkev 

sa v katolíckej teologickej literatú-

re tradične píše s veľkým začiatoč-

ným písmenom a aj spojenie - ka-

tolícka cirkev.

Slovník slovenského jazyka (1. zv. 

2006) uvádza písanie slova cir-

kev v  takýchto dvoch podobách. 

Prívlastok rímskokatolícky, evan-

jelický a pod. so slovom kostol ale-

bo s názvom kostola, je iba bližšie 

označenie kostola podľa prísluš-

nosti k danej cirkvi. Podobne sa po-

užíva označenie príslušnosti k  re-

holi – františkánsky kostol, kostol 

uršulínok a pod. Takéto označenia 

fungujú ako spresnenie názvu da-

ného kostola, ale nepovažujú sa za 

vlastné meno, a preto sa píšu s ma-

lým začiatočným písmenom, to 

aj vtedy, ak sa pri nich uvedie ná-

zov príslušnej obce. Napr. Uzavrú 

manželstvo v evanjelickom kosto-

le v Banskej Štiavnici.

Názvy kostolov sa pokladajú za 

vlastné mená a píšu sa s veľkým za-

čiatočným písmenom v slove kos-

tol, ak sú pomenované podľa svät-

ca, ktorému sú zasvätené – Kostol 

Sedembolestnej Panny Márie, Kos-

tol svätej Margity, alebo podľa ná-

zvu liturgického sviatku odvode-

ného od danej biblickej udalosti 

alebo vychádzajúceho z teologické-

ho učenia – Kostol zjavenia Pána, 

Kostol nanebovzatia Panny Márie. 

Napr. Uzavrú manželstvo v  rím-

skokatolíckom Kostole Nane-

bovzatia Panny Márie v  Banskej 

Štiavnici.

(Pravidlá slovenského pravopisu, 

VIII. kapitola, Písanie veľkých pís-

men podkapitola 1,2,3).

Jazykovedný ústav Ľudovíta 

Štúra SAV

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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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

O starostlivosti o lesnú zver 

sme sa porozprávali s riadi-

teľom Mestských lesov, Ing. 

Jaroslavom Dudíkom:

Kto sa stará o mestské lesy a zver 

žijúcu v nich?

O mestské lesy, ktoré patria Mestu 

Banská Štiavnica sa starajú poľovné 

revíry a to Banská Štiavnica, ktoré 

obhospodaruje Poľovné združenie 

Tanád, potom je to poľovný revír 

Vyhne, ktoré obhospodaruje Poľov-

né združenie Diana a poľovný re-

vír Banky, ktorý obhospodarujeme 

my ako Mestské lesy. Okrem toho 

menšie časti majetku ležia v poľov-

nom revíri Ostružľa, ktoré obhos-

podarujú poľovníci z obce Repište a 

Vyhne a časť pozemkom leží v po-

ľovnom revíri Kysihýbeľ, ktoré ob-

hospodaruje SOLŠ.

Aká zver sa nachádza v poľov-

ných revíroch?

Z poľovnej zveri, ktorá sa na tých-

to revíroch nachádza, hlavnou zve-

rou je srnčia zver (150 ks), okrem 

nej je to jelenia zver (50 ks), ktorá 

v dnešnej dobe dosahuje pomerne 

vysoké stavy a diviačia zver (50 ks). 

Táto zima, ktorá nás trápi svojím 

nedostatkom snehu, je pre zver cel-

kom priaznivá, pretože v decembri 

veľa snehu nebolo a mohla sa dobre 

pohybovať. Vysoká pokrývka snehu 

znemožňuje zveri sa dostať k priro-

dzenej potrave a taktiež nízke tep-

loty majú vysoké nároky na ener-

getickú spotrebu zveri. Zver musí 

energiu doplňovať, aby nestratila 

kondíciu. Dôležité je, aby zver mala 

pokoj, čo v našich lesoch absentuje, 

nakoľko lesy sú veľmi navštevova-

né turistami. V mesiacoch február 

a marec je a určite bude vyrušova-

ná aj zberačmi zhodov, čo je činnosť 

nelegálna a je problematické tomu 

zabrániť. Cielene chodia za zverou, 

vyrušujú ju a spôsobujú, že zver 

stráca veľké množstvo energie, kto-

rú potom spätne potrebuje doplniť. 

Okrem tejto zveri, žije v poľovných 

revíroch aj iná zver. Z drobnej zveri 

sa tu stretávame s bažantmi, zajac-

mi a šelmami ako medveď (2 med-

vedice s mláďatami), spolu 7-10 ks. 

Ďalej  tu žijú aj rys, mačka divá, líš-

ky, kuny, tchory, ojedinele jazvece. 

Z vtákov napr. jariabok hôrny, soj-

ky, straky a spevavce. Nachádzajú 

sa tu aj krkavce, ktoré v poslednom 

období spôsobujú škody, hlavne na 

mláďatách malej zveri. V poľovných 

revíroch sa vyskytuje pri prelete na 

zimoviská aj orol krikľavý, ktorý je 

našou raritou.

Ako je to s prikrmovaním zveri v 

zimnom období?

Dôležité je, aby zver pred zimou 

mala dobré zásoby a to sa poľovní-

ci snažia zabezpečiť prikrmovaním, 

ktoré si niektorí z nich mýlia s vy-

krmovaním. Zver by si mala potra-

vu hľadať prirodzene sama, ale keď-

že v jesenných a zimných mesiacoch 

je jej menej, je potrebné ju zabezpe-

čiť zo strany poľovníkov. Pri ratico-

vej zveri srnčej a jelenej je to hlavne 

seno a iné objemové krmivo, kto-

ré sme zabezpečili formou kosenia 

horských lúk a seno sme uskladni-

li do krmeľcov a kôp. 19 ton obje-

mového krmiva zabezpečujeme my 

ako Mestské lesy a 25 ton Poľovné 

združenie Diana. Na toto prikrmo-

vanie si už lesná zver zvykla a sú-

streďuje sa pri krmeľcoch. Poľovní-

ci zabezpečujú aj dužinaté krmivo, 

ako napr. repa a odrezky z repy ale-

bo siláž, či už kukuričná alebo se-

náž, ktorá je veľmi dobre transpor-

tovateľná a je zverou veľmi dobre 

konzumovaná. Veľkú časť krmiva a 

najväčšie fi nančné nároky majú po-

ľovníci na nákup jadrového krmiva 

ako kukurica a  obilniny, od ktorej 

zver priberá a udržiava sa v dobrej 

kondícii. V tomto prípade je prikr-

movanie dosť komplikované. Srnčia 

a  jelenia zver v prípade, že sa toh-

to krmiva prejedla, spôsobí to pre-

kyslenie žalúdka, tzv. acidózu, čo 

spôsobuje veľké tráviace problémy 

a môže viesť aj k jej úhynu. Divia-

čia zver takýmito problémami ne-

trpí. Najčastejšie sa tráviace prob-

lémy prejavujú koncom februára a 

v marci, kde je zver už veľmi vysile-

ná a dochádza k najväčším úhynom, 

ako tomu bolo napr. v roku 2012. 

Poľovníci sú tu predovšetkým nato, 

nie aby zver lovili, ale hlavne, aby sa 

o ňu starali. Potravu treba pravidel-

ne vynášať, hlavne jadrové krmivo, 

v intervaloch 2-3 dní, čo je zabezpe-

čené rozpisom služieb cez pracovné 

dni, ale aj počas víkendov.

Za aktuálne informácie poďakoval

Michal Kríž

Lesná zver v zimnom období
Mestské lesy a poľovníctvo na našom území

Medveď hnedý (Ursus arctos)  foto Jakub Kubala

Jeleň lesný (Cervus elaphus) pod krmelcom  foto Jakub Kubala

Anketa
Máme tu Hromnice (2.febru-

ár). Poznáte nejaké hromničné 

porekadlá, pranostiky, zvyky ?

,,Na Hromnice, koniec sanice, ale-

bo na Hromnice, zimy polovice. Ja by 

som k tomu dodala aj novú pranosti-

ku, keď ani na Hromnice zima nepri-

šla do Štiavnice.“               Andrea K.

,,K najznámejším zvykom patrilo po-

sväcovanie hromničných sviečok v 

kostoloch, ktoré ľudia zapaľovali po-

čas búrok, alebo na uľahčenie odchodu 

umierajúcim.“                  Ľudmila H.

,,Spomínam si, že u nás sa na Hrom-

nice varievali dlhé rezance, alebo šú-

ľance s makom, súviselo to s úrodou 

obilia, ľanu a konope. Ja tieto komo-

dity nepestujem, ale šúľance s makom 

mám stále veľmi rada.“           Dana H.

,,Na Hromnice o hodinu více, alebo o 

slepačí krok? Už si to presne nepamä-

tám.“                                             Martin G.

,,Na Hromnice by sa vraj nemalo 

prať,šiť, tkať, proste robiť práce v do-

mácnosti ani v gazdovstve, lebo sa ne-

podaria. Aj vajcia nasadené pod kvoč-

ku sa v tento deň sprdkavejú.Proste, 

nič nerobiť, len čo na to povie šéf ?“ 

                                                     Ivan R.

,,To je sviatok, keď sa svätia sviečky-

-hromničky, ktoré by dom mali chrá-

niť pred hromom a bleskom,nemalo 

by sa pracovať, lebo kto tento deň ne-

svätí, toho si potom búrka nájde.Ľu-

dia sa zvykli kĺzať, sánkovať, pozoro-

vať znamenia prírody a predpovedať, 

či bude úrodný rok.“                    Soňa F.

Za odpovede ďakuje 

Janka Bernáthová
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kam v BŠ 
a okolí ?

49. Celoslovenský zimný zraz 

turistov s medzinárodnou 

účasťou a stretnutie turistic-

kých oddielov mládeže sa 

konal v dňoch 28. - 31.januára 

2016 v Banskej Štiavnici. 

Zimný turistický zraz sme usporia-

dali v Banskej Štiavnici po prvýkrát 

(predtým sme organizovali dva let-

né turistické zrazy posledný v roku 

1996). Prezentácia účastníkov 

a  prihlasovanie na turistické tra-

sy prebiehala v  priestoroch Stred-

nej odbornej školy služieb a  les-

níctva, kde bol zároveň aj hlavný 

štáb zrazu. Na zraze bolo prítom-

ných 1286 zaregistrovaných účast-

níkov z Čiech, Poľska a najviac bolo 

slovenských turistov. Okrem do-

spelých turistov sa zrazu zúčast-

nil aj turistický dorast tzv. Turistic-

ké oddiely mládeže (TOM) v počte 

54 členov. Celý priebeh zrazu za-

bezpečoval organizačný štáb v poč-

te 83 členov vrátane inštruktorov 

a  sprievodcov na jednotlivých tra-

sách. Vo štvrtok 28.januára 2016 

sa uskutočnilo privítanie organi-

zátorov a  hostí 49. zimného zra-

zu turistov v  obradnej sieni Mest-

ského úradu. Prítomných privítala 

prednostka Mestského úradu Ing. 

Ivana Ondrejmišková. V  príhovo-

re ocenila organizáciu zrazu a  jeho 

prínos pre propagáciu mesta v ob-

lasti turizmu. Prítomní sa zapísa-

li do pamätnej knihy mesta. Orga-

nizátori pripravili pre účastníkov 

5 lyžiarskych – bežkárskych trás, 3 

pešie trasy a 6 fakultatívnych výle-

tov. Vzhľadom na mimoriadne ne-

priaznivé snehové podmienky sme 

museli všetky lyžiarske trasy zrušiť 

aj napriek tomu, že trate boli upra-

vované pred zrazom snežným pá-

sovým vozidlom a  snežnými skút-

rami. Štáb musel upravil lyžiarske 

trasy na pešie, čím sa pešie trasy 

navýšili na 8 a  fakultatívne výlety 

ostali bez zmeny. Najväčší záujem 

bol o  trasu na Sitno, kde pôvodná 

lyžiarska trasa v dĺžke 41km bola  

pre nevyhovujúce podmienky skrá-

tená na 22km, bola klasifi kovaná 

ako ťažká, zúčastnilo sa jej 608 tu-

ristov, na trase boli zabezpečené tri 

občerstvovacie miesta. Na druhej 

priečke bola trasa po hlavnom hre-

beni Štiavnických vrchov, klasifi -

kovaná ako stredne ťažká v  dĺžke 

12km a  zameraná na vyhliadkové 

miesta, na Banskú Štiavnicu a oko-

lie. Trasa viedla cez sedlo Červená 

Studňa na Paradajs, pokračovala na 

Rosniarky, Tanád a Hornú Roveň a 

späť do Banskej Štiavnice. Túto tra-

su absolvovalo celkom 310 turis-

tov. Na trase bolo pre účastníkov 

zabezpečené občerstvenie. Z fakul-

tatívnych výletov bol najväčší záu-

jem o exkurziu do pivovaru Steiger 

spojenú s  ochutnávkou produktov 

pivovaru, žiaľ kapacita pivovaru 

neumožnila uspokojiť všetkých zá-

ujemcov. Mimoriadny záujem bol 

o expozície SBM ako aj o kaštieľ vo 

Svätom Antone a  banskoštiavnic-

kú kalváriu. Účastníci zrazu navští-

vili aj kúpele Sklené Teplice a Vod-

ný raj Vyhne. V sobotu 30.januára 

sa v priestore vestibulu SOŠ služieb 

a  lesníctva uskutočnila autogrami-

áda jedinečnej knihy pod názvom 

- História turistiky od štúrovcov 

po dnešok. Na záver zimného zra-

zu bolo pre účastníkov zabezpečené 

sprevádzanie po Banskej Štiavnici 

so sprievodcom. Akciu zabezpečo-

vala Mestská turisticko informač-

ná kancelária. Slávnostné zahájenie 

49. Celoslovenského zimného zrazu 

turistov sa uskutočnilo na Námes-

tí sv. Trojice, kde za znelky zrazu 

(Vstávaj Hanzo hore v podaní spe-

vokolu Štiavničan) sa prítomným 

prihovorili: primátorka mesta Ban-

ská Štiavnica Mgr. Nadežda Babia-

ková, predseda KST na Slovensku 

Ing. Peter Dragúň, predseda organi-

začného štábu a prítomný zástupca 

z Klubu českých turistov. Po ofi ciál-

nej časti nasledoval krátky kultúrny 

program v ktorom vystúpil folklór-

ny súbor Sitnaň, básňou a  slovom 

upútala Mária Petrová, nasledova-

lo vystúpenie cantry skupiny Hu-

rikán, ktorá roztancovala a  rozo-

spievala prítomných na zaplnenom 

Trojičnom námestí, na záver opäť 

zaspieval spevokol Štiavničan. Celý 

ceremoniál skvele moderoval p. Pe-

ter Danáš. Záverečný ceremoniál sa 

uskutočnil 30.januára 2016 na Ná-

mestí sv. Trojice o  19.00 hod. Za-

znela znelka zrazu v podaní spevo-

kolu Štiavničan, moderátor p. Peter 

Danáš pozval na pódium zástupcov 

organizátorov a  hostí. Záverečné 

prejavy predniesla primátorka mes-

ta Banská Štiavnica Mgr. Nadež-

da Babiaková, ktorá veľmi kladne 

hodnotila zraz turistov z  hľadiska 

propagácie a  zviditeľnenia Banskej 

Štiavnice, veď štyri dni rezonova-

la Banská Štiavnica v masmédiách. 

Pri tejto príležitosti odovzdala ďa-

kovné listy Ing. Petrovi Dragúňovi, 

predsedovi KST na Slovensku, Ing. 

Milošovi Zimanovi predsedovi or-

ganizačného štábu, Ing. Róbertovi 

Melcerovi podpredesedovi organi-

začného štábu a  predsedovo Klu-

bu slovenských turistov Dr. Téryho 

v  Banskej Štiavnici, Jánovi Hajzu-

kovi a Vladimírovi Feherpatakymu 

za prípravu turistických trás. Nasle-

doval akt odovzdania štafety zrazu 

budúcemu organizátorovi. Štafetu 

odovzdali Ing. Miloš Ziman a  Ing. 

Róbert Melcer. Celé zhodnotenie 

zrazu prezentoval Ing. Róbert Mel-

cer, prítomným sa prihovoril zá-

stupca organizátora budúceho zim-

ného turistického zrazu a následne 

Ing. Peter Dragúň 49. Celosloven-

ský zimný zraz turistov ukončil. 

Nasledovalo vystúpenie štiavnické-

ho Nácka, ktorý humorne rozveselil 

prítomných, na záver zaznela znel-

ka zrazu v podaní spevokolu Štiav-

ničan. Po záverečnom ceremoniáli 

sa turisti presunuli do kultúrneho 

strediska bývalá kinosála, kde sa 

uskutočnil tradičný papučový bál. 

Prítomných do nedeľného rána vý-

bornou diskotékou zabával p. Mi-

loš Bauko.

Róbert Melcer

Predseda KST Dr. Téryho BŠ 

Podpredseda organizačného 

štábu

Zraz turistov je úspešne za nami

Zraz turistov na Nám. sv. Trojice  foto Róbert Melcer

4./11.2. Rozprávkovanie v  Tul-

si. Každý štvrtok o štvrtej tie 

najznámejšie rozprávky. Tulsi, 

16:00, vstupné dobrovoľné .

4.2. Sergej Protopopov, Život 

a dielo. Prezentácia knihy, Kam-

merhof, 16:00.

5.2. Beauty Expo: Ženská krása 

a  elegancia. Mary Kay novinky. 

Cosmopolitan-bowling, 17:00-

19:00.

5.2. Fašiangový večer. Vynikajú-

ce menu so skvelým vínom pri tó-

noch ľudovej hudby. Vila Magno-

lia, 19:00, info: vilamagnolia.sk.

5.2. Retro maškarná party a Live 

sasofon. Hrá DJ SHYPO, súťaž o 

naj retro masky. Pražovňa, 21:00.

5.2. Vernisáž výstavy: Zimný vý-

ber 2016. Výber najnovších diel z 

depozitu galérie. Galéria Schem-

nitz, 13:00.

6.2. Svätoantonský Hajnal. Zabí-

jačka s ochutnávkou od 9:00, fa-

šiangový sprievod 14:00, zába-

va a pochovávanie basy v KD od 

19:00.

6.2. Prvý detský maškarný bál. 

Tancovačka, skauti so súťažami 

a kúzelník. Kultúrne centrum, 

15:00.

6.2. Fašiangy na Piargu. Tradič-

ná zabíjačka od 12:00 s fašiango-

vým sprievodom o 15:30. Štiav-

nické Bane.

6./13.2. Terra Permonia. Vynále-

zovňa, mašinkáreň a fosforovňa. 

Otvorené: 13:00-17:00.

6.2. Koncert: DLB Band. Trotuar 

Cafe, 20:00, vstup 2 €.

7.2. Kino Akademik: Ako baník 

k zlatu prišiel. Prvá banskoštiav-

nická fi lmová rozprávka, 14:00, 

2 €.

8.2. Luft coworking: Erasmus pre 

začínajúcich podnikateľov. Vyces-

tuj a získaj nové skúsenosti pre 

podnikanie. Dolná ružová 13, 

18:00.

10./11.2. Dielnička v  Kammer-

hofe. Glazovanie hliny 1,5 €, 

14:00-16:00.

11.2. Rockový koncert v  ZUŠ. 

Trieda bicích nástrojov Matúša 

Piatrova, 16:00.

12.-14.2. Valentínske menu. 

Penzion Cosmopolitan 11:00-

21:00.

12.2. 2. Kerling ples. Hotel Ker-

ling, 19:00, rezervácie 0911 77 

00 77.

Zmena progranu vyhradená!

Región Banská Štiavnica
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Oslavy prebúdzajúcej sa 

prírody patria k najstarším 

kultúrnym prejavom ľudstva 

a boli najväčšími sviatkami 

v roku, ktoré ľudia, najmä 

po krutých zimách, veľmi 

očakávali.

Kresťanské obrady s ľudovými tra-

díciami spájalo aj ,,vítania“ jari. Pre-

chod medzi zimou a jarou vytyču-

jú Hromnice, kresťanský sviatok 

- Obetovanie Pána, ktoré pripada-

jú na 2. februára. V kostoloch sa v 

tento deň konajú obrady posviacky 

sviec. Posväteným sviecam "hrom-

ničkám" sa pripisovala ochrana pred 

hromom a bleskom. Určite ste po-

čuli nejaké to povery, ktoré sa viaza-

li k istej veci. Význam Hromníc po-

ukazujú aj zákazy niektorých prác. 

Podľa povier zo západného Sloven-

ska toho, čo na Hromnice pracu-

je, cez rok zabije hrom. Na Myja-

ve sa zákaz sprevádzaný tým istým 

trestom vzťahoval len na šitie. Na 

Ponitrí zase na prácu v horách. Po-

dobná predstava bola známa i na 

Spiši len s tým rozdielom, že hrom 

mal udrieť do domu, v ktorom nie-

kto v tento deň šil. V Turci mal 

hrom zabiť človeka oblečeného v ša-

tách, ktoré boli ušité cez Hromnice.

Len pre zaujímavosť. Zvyky a  pra-

nostiky na Hromnice, ktoré sa mne 

páčili. Určite ste ich počuli: ,, Ak svie-

ti slnko na Hromnice hojnosť žita a pše-

nice“. ,,Ak je na Hromnice mráz, bude 

ich ešte päťdesiat ráz“. ,,Ak je hromnič-

ná Panna Mária mrazovitá, bude skorá 

a teplá jar“. ,,Hromnice, zimy polovice“,  

alebo najznámejšia pranostika: ,,Na 

Hromnice o hodinu více“... Iné hrom-

ničné pranostiky sa obmedzujú len 

na konštatovanie, že Hromnice sú 

začiatkom konca zimy alebo poma-

ly sa blížiacej jari. 

Filip Golian

,,Hromnice 
– 2.februára polovica zimy už za nami“

Začiatkom januára 2016 

sa v Banskej Belej konala 

prednáška s diskusiou na 

tému:,,Videl som všetky 

kostoly Slovenska“. 

Táto akcia sa konala na podnet 

Miestneho klubu KDH, ktorého 

predsedníčkou je pani Ing. Anna 

Ďuricová. Tento projekt je pokračo-

vaním putovnej výstavy, organizo-

vanej Bratislavským kultúrnym in-

formačným strediskom v rámci 40. 

výročia Kultúrneho leta a Hradných 

slávností Bratislava 2015. Autorom 

diela je Mgr. Zdenko Dzurjanin, 

ktorý za posledných osem rokov 

navštívil každú slovenskú obec 

a mesto (spolu 2 927) a odfotogra-

foval každý kostol (spolu 4 124).

Kurátorom tohto diela je Pavol De-

meš, ktorý spolupracoval na ob-

sahovej a  prezentačnej koncep-

cií projektu. Podporovateľom ciest 

a prednášok po Slovensku je Mgr., 

Ing. Peter Bobula. Veľmi plod-

nú diskusiu viedol autor projek-

tu – Mgr. Zdenko Dzurjanin, ktorý 

spomínal na svoje cesty a pútavým 

spôsobom približoval prítomným 

zaujímavosti a  kuriozity, ktoré za-

žil pri návšteve jednotlivých oblas-

tí v rámci celého Slovenska. Výsled-

kom jeho práce je zaujímavá mapa 

vo formáte bilbordu v  rozsahu 

2x3m, kde si každý môže nájsť svoj 

kostol. Projekt prináša historický 

a architektonický vývoj slovenských 

rímsko-katolíckych, evanjelických, 

grécko-katolíckych, kalvínskych 

a pravoslávnych kostolov. V čase za-

chytenia fotografi í kostolov existu-

je na Slovensku: 2 610 rímsko-kato-

líckych kostolov, 540 evanjelických, 

516 grécko-katolíckych, 306 refor-

movaných a 151 pravoslávnych kos-

tolov.

Táto výstava 

a  štatistika ne-

zahŕňa: modli-

tebne, ktorých 

je približne 190, 

zborové domy 

– niekoľko de-

siatok, synagóg 

je 105 a  kapln-

ky. Na Sloven-

sku nie je ani 

jedna mešita. 

Na našom krás-

nom Sloven-

sku máme veľmi 

vzácne kultúr-

ne bohatstvo, 

vytvárané po-

čas niekoľkých 

storočí. Mnohí 

o ňom ani neve-

dia a  preto bola 

táto akcia veľ-

kým povzbude-

ním aj pre mla-

dých ľudí a výzvou pozerať sa okolo 

seba a nebáť sa cestovať možno len 

do susedných regiónov. Plodná dis-

kusia na tomto podujatí bola dôka-

zom záujmu bansko-belianskych 

občanov o  kultúrne dedičstvo Slo-

venska. Tešíme sa na budúce akcie 

podobného druhu, ktoré prináša-

jú cenné poznatky v oblasti kultúry 

najmä pre dnešnú mladú generáciu.

Anna Ďuricová

Zaujímavé podujatie v Banskej Belej

ponuka
práce

Okres Banská Štiavnica

1. Konštruktér, USO, VŠ – 1 

VPM; Elektrikár, elektromon-

tážny pracovník, SOU, USO – 1 

VPM; Ravafol s.r.o., Antolská 31, 

969 01  Banská Štiavnica, tel.: 

0911562980, e-mail: offi  ce@rava-

fol.sk, nástup ihneď

2. F&B manažér pre rezort so 4* 

hotelom, stredné Slovensko, HO-

Telity s.r.o., Banská Štiavnica, p. 

Kvočeková, tel.: 0902419099, e-

-mail: career@hotelity.sk, USO – 1 

VPM, nástup ihneď

3. Klientský pracovník, p. Frim-

melová, Kammerhovská 10, 

969 01  Banská Štiavnica, tel.: 

0903386940, e-mail: frimmelo-

va.andrea@uniqa.sk, USO, VŠ – 3 

VPM, nástup ihneď

4. Kuchár, SOU, USO – 1 VPM; 

Pomocný kuchár, SOU, USO – 

1 VPM; p. Dobrovičová, Pen-

zión Na kopci, Športová 781/8, 

969 01  Banská Štiavnica, tel.: 

0456922325, 0905317122, SOU, 

nástup ihneď

5. Obchodný manažér/repre-

zentant, 1-I.T.C-SK, s.r.o., Ban-

ská Štiavnica, p. Púry, tel.: 

0902415908, e-mail: mpury@1-

-itc.sk, USO, VŠ – 2 VPM, nástup 

ihneď

6. Obrábač kovov, SimKor, 

s.r.o., Trate mládeže 9/A, Ban-

ská Štiavnica, p. Boháčová, tel.: 

0914320794, fax: 0456949115, 

e-mail: pp@simkor.sk, USO – 1 

VPM, nástup ihneď

7. Operátor zariadenia na výrobu 

piva, ERB – Eduard Rada Brewe-

ries, s.r.o., Novozámocká 2, 969 

01 Banská Štiavnica, p. Garaiová, 

tel.: 0905446901, e-mail: sekreta-

riat@pivovarerb.sk, USO – 1 VPM, 

nástup ihneď

8. Pilčík - strojník LKT, Palivo BS, 

s.r.o., 969 01  Banská Štiavnica, 

tel.: 0908283111, e-mail: luciaku-

rucova@gmail.com, ZŠ – 2 VPM, 

nástup ihneď

9. Servisný technik pre počíta-

čové siete, EZS, EKS, registračné 

pokladnice a sat. systémy, p. Ho-

lub, tel.: 0903156092, e-mail: rad-

ko@h-service.sk, USO – 1 VPM, 

nástup ihneď

10. Stavebný prevádzkový elektri-

kár, PROFI centrum, s.r.o., Antol-

ská 34, 969 01  Banská Štiavnica, 

tel.: 0456921015, USO – 1 VPM, 

nástup ihneď

ÚPSVAR
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oznamy, pozvánky
spomienky

OZNAMY

Spomienka

„Bolesťou una-

vený, tíško si 

zaspal, zane-

chal všetkých, 

čo si mal rád. 

Spi sladko, snívaj svoj večný 

sen, v  spomienkach pri Tebe 

sme každý deň.“

Dňa 9.2.2016 si pripome-

nieme 2.výročie, keď nás po 

ťažkej chorobe  navždy opus-

til  a na večný odpočinok odi-

šiel  náš drahý manžel, otec 

a  starký Jozef Bernát. Tí, 

ktorí ste ho poznali a spomí-

nate na neho, venujte mu ti-

chú spomienku.

Manželka Elena, dcéra 

Elena, vnučka Andrea

Erazmus 
pre začínajúcich podnikateľov

Vedeli ste, že každý začínajúci pod-

nikateľ môže v rámci programu 

Erazmus pre podnikateľov absolvo-

vať 1 — 6 mesačné školenie u skú-

seného podnikateľa v zahraničí a 

priniesť tak cenné know-how ako 

svojmu vlastnému podnikaniu tak 

aj Banskej Štiavnici? O tom, aké sú 

podmienky programu a ako stáže u 

skúsených podnikateľov po celej Eu-

rópe fungujú sa budeme rozprávať 

s odborníčkou na tento program v 

Luft coworkingu na Dolnej ružovej 

13 už v pondelok 8. februára od 

18:00. Príďte, vstup je zdarma! 

Andrej Minárik

Medzinárodná únia proti 

rakovine (UICC) vyhlásila 

4. február za Svetový deň 

boja proti rakovine. Účelom 

je zvyšovanie povedomia 

o ochorení, o jeho príčinách, 

príznakoch, liečbe, ale predo-

všetkým o prevencii, o tom, 

čo môže každý urobiť pre seba 

a pre svoje zdravie.

Svetový deň boja proti rakovine sa 

týka všetkých na planéte. V  tento 

deň sa spájajú milióny ľudí, organi-

zácií a vlády z mnohých krajín po ce-

lom svete, aby pomohli v boji proti 

celosvetovému problému – stúpajú-

cej epidémii rakoviny.  Podľa údajov 

z Národného centra zdravotníckych 

informácií patria nádorové ochore-

nia dlhodobo medzi dve najčastej-

šie príčiny smrti s  podielom okolo 

25%. V  roku 2014 zomrelo v  Slo-

venskej republike 13  643 osôb na 

nádorové ochorenie, čo bolo 26% zo 

všetkých úmrtí, v  okrese Žiar nad 

Hronom 122 osôb – 27%, v okrese 

Žarnovica 87 osôb – 30% a v Ban-

skej Štiavnici 43 osôb – 24,7%. Pod-

ľa odhadu onkoportálu Globocan 

v roku 2012, bol na prvom mieste 

u  mužov karcinóm hrubého čreva 

a konečníka s 2347 prípadmi ocho-

renia u mužov, u žien patrilo prvé 

miesto rakovine prsníka s 2643 prí-

padmi ochorenia. Nestačí sa však 

venovať tomuto problému len po-

čas svetového dňa, ale neustále je 

potrebné mať na zreteli, že je v na-

šich silách vo veľkej miere predísť 

hrozbe menom „rakovina“. Preto sa 

zvyšovanie povedomia o tejto cho-

robe stalo jedným z hlavných cieľov 

tohto dňa. Rakovina patrí medzi 

ochorenia, ktoré sa často označu-

jú ako „choroby spôsobené nezdra-

vým životným štýlom“, čo všetkým 

dáva šancu vo väčšine prípadov im 

predísť, ak sa znížia, či úplne vylú-

čia zo života rizikové faktory akými 

sú fajčenie, nadmerná konzumácia 

alkoholu, nezdravé stravovacie ná-

vyky, telesná nečinnosť a následná 

obezita.

Podľa údajov Svetovej zdravotníc-

kej organizácie zomiera vo svete 

ročne na choroby spôsobené zväčša 

nesprávnym životným štýlom až 36 

miliónov ľudí a podľa trendu sa dá 

očakávať ďalší nárast. Ak zaujmeme 

len pasívny postoj a nebudeme nič 

robiť, celosvetovo sa očakáva diag-

nostikovanie 26 mil. nových prípa-

dov a 12 mil. úmrtí do roku 2030, 

s najväčším nárastom ochorenia v 

krajinách s nízkou a strednou úrov-

ňou života. Človeka až zamrazia 

alarmujúce čísla hovoriace, že každý 

rok sa u približne 14,1 milióna ľudí 

diagnostikuje rakovina a až 8,2 mi-

lióna ľudí svoj boj s touto chorobou 

prehrá. Každý tretí Európan v prie-

behu svojho života ochorie na rako-

vinu a  každý štvrtý na  ňu zomrie. 

Denne si  túto diagnózu vypoču-

je 7 900 obyvateľov a ďalším 4 700 

ju zapíšu do úmrtného listu. Približ-

ne 200 deťom diagnostikujú rakovi-

nu počas roka. Dobrou správou je, 

že viac ako 30 – 40%-ám onkologic-

kých ochorení sa dá predísť preven-

ciou a každé tretie ochorenie môže 

byť vyliečené vďaka skorej diagnos-

tike a liečbe.

Vypracovaný bol „Európsky kódex 

proti rakovine,“ ktorého cieľom je 

apelovať nielen na ľudí, ale aj na 

vládu. Ľudia by si mali viac všímať 

svoje zdravie a vyhýbať sa riziko-

vým faktorom (fajčenie, obezita, 

alkohol, prítomnosti karcinogén-

nych látok pri práci,...), nezanedbá-

vať preventívne prehliadky (prsní-

ky, krček maternice, hrubé črevo, 

semenníky, prostata) a nechať sa 

očkovať proti infekčných choro-

bám. Povinnosťou vlády je zabezpe-

čiť kvalitnú zdravotnú starostlivosť, 

skríningové programy, programy 

kontroly rakoviny, zabezpečiť prí-

stup pacientov k presnej diagnos-

tike, liečbe, rehabilitačným progra-

mom i paliatívnej starostlivosti.

Zdravotný stav sa dá zlepšiť a mno-

hým úmrtiam na rakovinu sa dá za-

brániť pomocou zdravého život-

ného štýlu. Až polovici všetkých 

onkologických ochorení by sa dalo 

predísť pomocou niekoľkých jedno-

duchých zásad:

- Nefajčiť.

- Vyvarovať sa obezite.

- Každý deň vykonávať akúkoľvek 

telesnú činnosť.

- Denne konzumovať ovocie a zele-

ninu. Obmedziť príjem živočíšnych 

tukov.

- Obmedziť konzumáciu alkoholu.

- Nevystavovať sa nadmernému sl-

nečnému žiareniu.

- Dodržovať presné pravidlá ochra-

ny pred známymi rakovinotvorný-

mi látkami.

- Ženy nad 25 rokov by sa mali za-

pojiť do skríningu krčka maternice 

v programe so zaistenou kontrolou 

kvality.

- Ženy nad 50 rokov by sa mali za-

pojiť do mamografi ckého skríningu 

v programe so zaistenou kvalitou.

RÚVZ ZH

Odd. výchovy k zdraviu

Svetový deň boja proti rakovine

13. februára 2016  

(sobota od 9.00 do 15.00 hod.)

Blíži sa sviatok všetkých zaľúbe-

ných - Deň sv. Valentína a v kaštie-

li chystáme pre návštevníkov opäť 

niečo nové. Počas prehliadky ro-

manticky vyzdobených miestnos-

tí  návštevníci výnimočne uvidia 

sobášnu miestnosť, dozvedia sa za-

ujímavosti o sobášoch slávnych pa-

novníkov a pripravená bude okrem 

iného aj sladká valentínka s niečím 

„na zahriatie“. Vo výstavnej sále pre-

strie ukážkovú slávnostnú svadob-

nú tabuľu Súkromná hotelová aka-

démia z Banskej Štiavnice a uvidíte 

tiež ukážky svadobných oznámení 

f. Comex. Vrcholom sobotného va-

lentínskeho programu bude módna 

prehliadka svadobných a spoločen-

ských šiat svadobného salónu Ellen 

zo Zvolena. Vstup na prehliadku, 

ktorá začína o 13.00 hodine je zdar-

ma. O  úpravu modeliek sa posta-

rá pani Breznoščáková a pani Mgr. 

Fendeková zo SOŠ služieb a lesníc-

tva - odbor kaderník. Všetkých sr-

dečne pozývame!  Jana Slaná

Múzeum vo Svätom Antone

Keď Valentín, tak v kaštieli!
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Dlho som zvažoval ako 

sa vnútorne stotožniť s 

poslednou novelizáciou 

zákona č.182/1993 Z.z. (Zákon 

o vlastníctve bytov a neby-

tových priestorov), ktorou 

je zákon 246/2015 Z.z. tzv. 

„Zákon o správcoch“. 

To ma priviedlo k myšlienke rozo-

brať túto problematiku trošku pod-

robnejšie, aby bola dostupnejšia aj 

bežnej verejnosti – vlastníkom by-

tov v bytových domoch. Ak chcem 

rozobrať celú problematiku týkajú-

cu sa správy bytov v bytových do-

moch začnem, ako sa hovorí, „od 

Adama“. V danej oblasti pracujem 

od roku 1996, kde som mal ako sa-

mostatný referent predaja štátnych 

bytov vo vlastníctve Mesta Žiar nad 

Hronom na starosti kompletnú 

agendu súvisiacu s prevodom bytov 

a nebytových priestorov do osobné-

ho vlastníctva pôvodných nájom-

cov. Jednalo sa najmä o spracovanie 

príslušného VZN mesta, výkresovej 

dokumentácie, výpočtu cien bytov 

a nebytových priestorov, vypraco-

vanie kúpnych zmlúv, obchodova-

nie s dlhopismi FNM, konanie na 

OÚ odbor katastrálny ako aj zakla-

danie a registrácia prvých spoločen-

stiev vlastníkov bytov v Žiari nad 

Hronom. V danej oblasti pracujem 

dodnes.

Za obdobie od roku 1993 do roku 

2015 sa vyššie uvedený zákon č. 

182/1993 Z.z. (a s ním súvisia-

ce právne predpisy) novelizovali už 

16 krát. Tiež si kladiete otázku pre-

čo toľkokrát. Odpovedí je viac. Jed-

nou z nich je napríklad skutočnosť, 

že uvedený predpis bol produktom 

štátnych úradníkov /na objednáv-

ku/ bez predchádzajúcej konzul-

tácie s odbornou verejnosťou t.j. s 

ľuďmi a organizáciami, ktoré s touto 

problematikou reálne pracujú. Tým 

došlo k tomu, že niektoré ustano-

venia pôvodného zákona boli mi-

nimálne zmätočné ak nie nereali-

zovateľné v podmienkach, ktoré 

na Slovensku prevládali. Ďalšou z 

odpovedí môže byť fakt, že najmä 

štátne a „podnikové“ byty boli už v 

čase prijatia zákona v katastrofál-

nom technickom stave, najmä vďa-

ka politike štátu o regulovanom ná-

jomnom. Túto situáciu bolo nutné 

riešiť nejakým radikálnym spôso-

bom – inak povedané preniesť všet-

ku zodpovednosť za tento stav na 

samotných vlastníkov. Samozrejme 

treba brať do úvahy aj to, že tým-

to krokom sa mohla konečne na-

štartovať stavebná výroba, úvero-

vá politika a iné súvisiace aktivity 

prospešné pre štát. To, aby táto pro-

cedúra mohla prebehnúť v čo naj-

kratšom čase umožnili ustanovenia 

zákona – previesť byt alebo nebyto-

vý priestor do 2 rokov od podania 

žiadosti, možnosť použitia dlhopi-

sov FNM na kúpu bytu vo vlastníc-

tve miest a obcí a najmä dostatoč-

ne nízka cena týchto bytov vo výške 

10-35 tis. Sk. To malo za následok 

veľký boom v oblasti prevodu bytov 

a nebytových priestorov do osob-

ného vlastníctva, obnovy bytových 

domov, čerpaní úverov, a to naj-

mä v rokoch 1997-2000 (štátne a 

závodné byty), 2001-2008 (druž-

stevné byty). Samotný zákonodar-

covia od počiatku stanovili dva zá-

kladné spôsoby realizácie správy 

domov, a to buď založením spolo-

čenstva vlastníkov bytov a neby-

tových priestorov alebo výkonom 

správy, ktorú by vykonával profesi-

onálny správca.

Začiatok bol pekný. Čas však uká-

zal, že nie je meter ako meter. Po-

stupnými zmenami legislatívy 

(Zákon o stavebnom sporení, Živ-

nostenský zákon, Zákon 182/1993 

Z.z., energetické zákony, Zákon 

o metrológii pod.) sme sa dostali 

do stavu, že správca vykonávajúci 

správu na základe zmluvy o výkone 

správy je zodpovedný za všetko vo 

vzťahu nielen k vlastníkom bytov 

a nebytových priestorov, ale aj vo 

vzťahu ku všetkým štátnym inštitú-

ciám pod hrozbou sankcií na rozdiel 

od spoločenstiev vlastníkov bytov 

a nebytových priestorov, ktoré sú 

považované za samosprávu t.j. ne-

zodpovedajú takmer za nič a nemu-

sia si tým pádom plniť povinnosti 

ako profesionálny správca. Faktom 

však je, že predseda spoločenstva 

ako štatutárny orgán zodpovedá 

za škodu spôsobenú spoločenstvu, 

vlastníkom bytov a nebytových 

priestorov v dome alebo tretím oso-

bám porušením svojich povinnos-

tí alebo prekročením svojich právo-

mocí. Táto skutočnosť sa väčšinou 

prehliada až do doby, kým ostat-

ní vlastníci nepodajú na predse-

du spoločenstva žalobu o náhradu 

škody, ktorú spôsobil svojou bene-

volentnosťou alebo neodbornos-

ťou pri výkone svojej funkcie. Sám 

sa pýtam ako štát pomáha v správe 

bytov, keď na jednej strane vyžadu-

je profesionálny prístup s aparátom 

ľudí (technikov a ekonómov) a na 

druhej strane nerieši skutočnosť, že 

niektorí predsedovia spoločenstiev 

nemajú ani základné vedomosti o 

správe domov a bytov a pri výko-

ne svojej funkcie často nepostupujú 

v súlade s platnými právnymi pred-

pismi. Nedávno som mal možnosť 

stretnúť sa na odbornej konferen-

cii s vedúcou odboru ochrany spot-

rebiteľa SOI. Počas jej prednášky 

ma zaujala informácia týkajúca sa 

neprijateľných zmluvných podmie-

nok v niektorých zmluvách o vý-

kone správy, konkrétne stanovenie 

výšky sankčných úrokov (úrokov 

z omeškania) v prípade neplatičov 

nad rámec Občianskeho zákonní-

ka a s ním súvisiacich vykonávacích 

právnych predpisov. Prekvapilo ma 

to najmä preto, že v prípade zmlúv 

o spoločenstvách vlastníkov bytov 

je zaužívanou praxou aplikovať v 

prípade neplatičov tzv. zmluvné po-

kuty, ktoré vo veľa prípadoch ďale-

ko prekračujú zákonom stanovené 

úrokové sadzby, a ktoré ja osobne 

považujem za neprijateľné zmluvné 

podmienky vo vzťahu k „dlžníkovi“.

Niečo z vyššie uvedeného, okrem 

iného (vzhľadom na rozsah prob-

lematiky), by mala čiastočne riešiť 

posledná novela Zákona 182/1993 

Z.z. - Zákon 246/2015 Z.z. účinný 

od 01.01.2016. Tu je stručný pre-

hľad toho, čo tento zákon prináša:

- s účinnosťou od 01.01.2016 by 

mali správu bytov vykonávať len 

správcovia registrovaný Minister-

stvom dopravy, výstavby a regionál-

neho rozvoja Slovenskej republiky 

(ďalej len „ministerstvom“), prechod-

né obdobie na splnenie zákonom 

stanovených podmienok je 2 roky a 

končí 31.12.2017,

- správca musí svoju činnosť vyko-

návať v priestoroch verejne prístup-

ných minimálne 2 dni v týždni v 

rozsahu minimálne 4 hodiny denne 

(verejne prístupná kancelária),

- správca musí mať uzatvorené pois-

tenie zodpovednosti za škodu spô-

sobenú pri výkone svojej práce,

- predsedom spoločenstva vlastní-

kov bytov a nebytových priestorov 

môže byť od 01.01.2016 len fyzic-

ká osoba, ktorá vlastní byt alebo 

nebytový priestor v danom dome, 

prevodom bytu alebo nebytového 

priestoru v dome funkcia zaniká,

- s odvolaním sa na doterajšie usta-

novenie Zákona 182/1993 Z.z. - 

„volebné obdobie predsedu spoločenstva 

a rady 3 roky“ – bolo novým Záko-

nom 246/2015 Z.z. stanovené: 

„Funkčné obdobie predsedu zvolené-

ho do 31. decembra 2015, ktorý nespĺ-

ňa podmienky na výkon funkcie pod-

ľa tohto zákona v znení účinnom od 1. 

januára 2016, sa skončí uplynutím jeho 

funkčného obdobia, najneskôr do troch 

rokov od jeho zápisu do registra.“

Napriek nástrahám neustále sa me-

niacej legislatívy sa ako správcov-

ská organizácia s viac ako 50 ročnou 

históriou snažíme našu prácu vyko-

návať na profesionálnej úrovni, aj 

keď to niektorí naši klienti nevidia, 

alebo nechcú vidieť. Tým nechcem 

povedať, že sme bezchybní. Ľudský 

faktor stále funguje a kto niečo robí, 

aj keď je profesionál, robí aj chyby. 

Nejdem a ani nechcem hodnotiť 

iné subjekty (fyzické, resp. právnic-

ké osoby) pracujúce v tejto oblasti 

správy – na to sú tu samotní vlast-

níci bytov a nebytových priestorov. 

Chcem len všetkých našich klien-

tov (terajších aj budúcich) požia-

dať, aby sa vždy predtým než začnú 

s kritikou (dúfam, že len konštruk-

tívnou) toho alebo onoho zamysle-

li nad plnením si svojich vlastných 

zákonných povinností ako vlastní-

kov bytov) nebytových priestorov, 

nad tým čím všetkým nás štát ako 

správcov z roka na rok viac a viac 

zaťažuje, za čo všetko ako správ-

ca zodpovedáme a či sa vám aj po 

zohľadnení všetkých týchto sku-

točností vidí odmena za túto prá-

cu stále vysoká, najmä po návšteve 

v ľubovoľnom obchode, na pumpe 

alebo po zaplatení inkasa?

Robert Mihok

prokurista SBD 

v Žiari nad Hronom

Možno ste o tom nevedeli…
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Aktuálne filmy v kine Akademik
Piatok 5.2. o 18:30 hod.Piatok 5.2. o 18:30 hod.
Nedeľa 7.2. o 18:30 hod.Nedeľa 7.2. o 18:30 hod.

PerfekTNý deňPerfekTNý deň

Dráma, Špaielsko, 2015, 105 min. Dráma, Špaielsko, 2015, 105 min. 
Vstupné: 4 €. Prvou obeťou všetkých Vstupné: 4 €. Prvou obeťou všetkých 
vojnových fi lmov býva zdravý rozum. vojnových fi lmov býva zdravý rozum. 
A presne to sa stalo skupinke huma-A presne to sa stalo skupinke huma-
nitných pracovníkov z medzinárodnej nitných pracovníkov z medzinárodnej 
organizácie Aid Across Borders, kto-organizácie Aid Across Borders, kto-
rá pomáha vo vojnovej zóne niekde na rá pomáha vo vojnovej zóne niekde na 
Balkáne. Sophie je nováčikom v tejto Balkáne. Sophie je nováčikom v tejto 
skupine a chce spasiť svet. Mambrú  už skupine a chce spasiť svet. Mambrú  už 
všetko videl a chce ísť domov. Káťa ke-všetko videl a chce ísť domov. Káťa ke-
dysi chcela získať Mambrúa a tlmoč-dysi chcela získať Mambrúa a tlmoč-
ník Damir chce, aby vojna už konečne ník Damir chce, aby vojna už konečne 
skončila. ,,B“ ani nevie, čo chce. Te-skončila. ,,B“ ani nevie, čo chce. Te-
raz majú na krku jednu z posledných raz majú na krku jednu z posledných 
studní, ktorá je zdrojom vody pre nie-studní, ktorá je zdrojom vody pre nie-
koľko dedín a práve teraz v nej pláva koľko dedín a práve teraz v nej pláva 
mŕtvola. mŕtvola. 

Sobota 6.2. o 18:30 hod.Sobota 6.2. o 18:30 hod.

STÁvkA NA NeisToTUSTÁvkA NA NeisToTU

Dráma, USA, 2015, 130 min. Vstup-Dráma, USA, 2015, 130 min. Vstup-
né: 4 €. Tento nový fi lm režiséra Ada-né: 4 €. Tento nový fi lm režiséra Ada-
ma McKaya sa venuje príbehu ne-ma McKaya sa venuje príbehu ne-
tradičných fi nančných investorov, tradičných fi nančných investorov, 
ktorí dokázali odvážnymi operáciami ktorí dokázali odvážnymi operáciami 

a vlastnou predvídavosťou zarobiť po-a vlastnou predvídavosťou zarobiť po-
čas bankovej krízy ohromujúce množ-čas bankovej krízy ohromujúce množ-
stvo peňazí. stvo peňazí. 

Nedeľa 7.2. o 14:00 hod.Nedeľa 7.2. o 14:00 hod.

Ako bANík k zlATU Ako bANík k zlATU 

prišielprišiel

Vstupné: 2 €Vstupné: 2 €

Nedeľa 7.2. o 16:00 hod.Nedeľa 7.2. o 16:00 hod.

AlviN A chipMUNkoviA 4AlviN A chipMUNkoviA 4

Vstupné: 4 €Vstupné: 4 €

Utorok 9.2. o 18:30 hod.Utorok 9.2. o 18:30 hod.

O kUrATÁch A ľUďochO kUrATÁch A ľUďoch

Komédia/Dráma, Dánsko/Nemecko, Komédia/Dráma, Dánsko/Nemecko, 
2015, 104 min. Vstupné: 4 €. Gabriel 2015, 104 min. Vstupné: 4 €. Gabriel 
a Elias sa od svojho umierajúceho otca a Elias sa od svojho umierajúceho otca 
dozvedia, že sú adoptovaní. Ich biolo-dozvedia, že sú adoptovaní. Ich biolo-
gickým otcom je Evelio Thanatos, od-gickým otcom je Evelio Thanatos, od-
borník na výskum kmeňových buniek. borník na výskum kmeňových buniek. 
Po príjazde na odľahlý ostrov Ork bra-Po príjazde na odľahlý ostrov Ork bra-
tia zistia, že majú ďalších troch súro-tia zistia, že majú ďalších troch súro-
dencov – veľmi neortodoxných… Ako dencov – veľmi neortodoxných… Ako 
skultivovať trio neotesaných buranov, skultivovať trio neotesaných buranov, 
ktorí chodia spať so sliepkami a vyhľa-ktorí chodia spať so sliepkami a vyhľa-
dávajú bitky? dávajú bitky? 

Streda 10.2. o 18:30 hod.Streda 10.2. o 18:30 hod.

PÄťdesiAT odTieňov PÄťdesiAT odTieňov 

čierNejčierNej

Komédia, USA, 2016, 88 min. Vstup-Komédia, USA, 2016, 88 min. Vstup-
né: 4 €. Držte si nohavičky aj bránice, né: 4 €. Držte si nohavičky aj bránice, 
do kín prichádza dráždivá a na päťde-do kín prichádza dráždivá a na päťde-
siat spôsobov šťavnatá paródia Päťde-siat spôsobov šťavnatá paródia Päťde-
siat odtieňov čiernej. Emotívne vypätá siat odtieňov čiernej. Emotívne vypätá 
a strašne vážna romanca si poriadny a strašne vážna romanca si poriadny 
výprask hrubozrnnou a priamočiarou výprask hrubozrnnou a priamočiarou 
zábavou jednoducho priam pýta. Cie-zábavou jednoducho priam pýta. Cie-
ľom preto tentoraz nebudú erotogénne ľom preto tentoraz nebudú erotogénne 
zóny a odvážne predstavy, ale predo-zóny a odvážne predstavy, ale predo-
všetkým centrá smiechu.všetkým centrá smiechu.

Štvrtok 11.2. o 18:30 hod.Štvrtok 11.2. o 18:30 hod.

13 hodíN: TAjNí vojAci 13 hodíN: TAjNí vojAci 

z BeNghÁzíz BeNghÁzí

Akčný/Dráma/Thriller, USA, 2016, Akčný/Dráma/Thriller, USA, 2016, 
144 min. Vstupné: 4 €. Film rekon-144 min. Vstupné: 4 €. Film rekon-
štruuje útok islamských milícií na štruuje útok islamských milícií na 
americkú ambasádu v líbyjskom Ben-americkú ambasádu v líbyjskom Ben-
ghází, ku ktorému došlo 11. septem-ghází, ku ktorému došlo 11. septem-
bra roku 2012. Hlavnými hrdinami bra roku 2012. Hlavnými hrdinami 
tohto akčného thrilleru sú členovia tohto akčného thrilleru sú členovia 
špeciálnej ochranky ambasády, ktorí špeciálnej ochranky ambasády, ktorí 
sa snažia islamistov odraziť. sa snažia islamistov odraziť. 

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.2/2016: „Keď 

máš pochybnosti hovor pravdu.“ Vý-

hercom sa stáva Viera Nečasová, 

L. Svobodu 16, Banská Štiavnica. 

Srdečne blahoželáme! Tento týždeň 

hráme 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 15.02.2016.

V tajničke sa ukrýva výrok Epiku-

rosa: 

A., Starší mládežnícky denník, časť 

tváre, talianske mesto, kultúrny 

dom,

B., Začiatok tajničky,

C., Modlitba, televízna stanica pre 

ženy, stred slova Sabina, meno Mi-

kušeka,

D., Značka protaktínia, príjemne, 

avalista, postup, kyslík,

E., Nebdeli, označenie, orbit znač-

ka draslík a bór,

F., Kofola, smoluj, výrobca obleče-

nia, značka tyčiniek,

G., Olina, smeroval, úmrtie, škria-

tok,

H., Označenie áut Košíc, ktosi 

(bas.), nakloňuj, strom (plod), kys-

lík,

I.,  Síra, meč, ros, ohník, sloven-

ská rieka,

J., Koniec tajničky, spojka,

K., Popukal, stred slova Stalin, od-

rež pílou,

1., Pokop, poskok, 100,

2., Nočný des, políčko, pracuj mo-

tykou,

3., Žen. meno, vlastnila, otázka 

3.pádu,

4., Bola nudná, plod hrachu,

5., Súčasti aromatických olejov, je 

na spodu,

6., Werneho kapitán, zmiešanina, 

zelenina,

7., Hmyz podobný včele, súčasť 

arom. olejov, obrad krstenia,

8., Budoval, politik zo Žiliny,

9., Fajčivo, pookopával,

10., Rozdával vedomosti žiakom, 

stoj, orgány zraku,

11., Nemecká rieka, severské 

meno, povzdych, samohlásky v slo-

ve Víťo,

12., 999 (rímske číslice), Alexandra, 

móda,

13., Letecký útok, ovocná pochúť-

ka, označenie áut Talianska a  Por-

tugalska,

14., Opak záporu, hlas prasaťa, vy-

učuje,

15., Ruská rieka, dal na nohy to-

pánky, zbav fúzov.

Pomôcky: Dreň, anol, Nemo, sven, 

Slota, struk.

Pripravuje: Anna Rihová

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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Kupón č. 4
Krížovka
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Minulý týždeň vyšla vo 

vydavateľstve Tranoscius 

vaša profi lová kniha „Láska je 

jabĺčko“. 

Mohli by ste priblížiť túto knihu 

čitateľom Štiavnických novín?

Knihu zostavil známy literárny ve-

dec Vladimír Petrík. V podstate ide 

o autorský profi l s prierezom tvor-

by, a  tak popri mojich poviedkach 

z  rôznych období kniha prináša 

poému Rieka Príbeh bielej, ružovej 

a tyrkysovej, ukážky zo Slepej rybky 

aj z románov Anna Regina a Hosti-

na. Výber je doplnený rozhovor-

mi, kritickými ohlasmi a refl exiami 

tvorby z pera  viacerých našich lite-

rárnych osobností.

Je piatou knihou edície Profi -

ly, kde doteraz vyšli „profi lovky“ 

Petra Jaroša, Dušana Dušeka, 

Jána Beňa a Pavla Vilikovského. 

Ako sa cítite v tejto spoločnosti?

Je to veľmi dobrá spoločnosť, vážim 

si literárne dielo týchto spisovate-

ľov. Teší ma, že voľba edito-

ra padla aj na mňa.

Kniha je nazvaná podľa 

poviedky Láska je jabĺč-

ko, napísanej s  jemným 

humorom, ktorá bola 

ocenená v súťaži Povied-

ka 2002.

Je to asi moja najvychyte-

nejšie poviedka. Roky be-

žia. Niekoľkokrát ju vysie-

lali v Slovenskom rozhlase. 

Dostala sa do viacerých an-

tológií. Preložili ju do pia-

tich jazykov, do ruštiny do-

konca dvakrát, dvaja prekladatelia 

nezávisle od seba.

Môžete prezradiť do ktorých?

Francúzštiny, bulharčiny, arabčiny, 

hindčiny, no a do ruštiny.

Kedy a kde plánujete knihu po-

krstiť?

Bude to zakrátko tu v Banskej Štiav-

nici, na mojej domácej pôde, v Galé-

rii Jozefa Kollára v piatok 12. feb-

ruára o 16.-tej hodine. Prezentácia 

knihy bude spojená s autorským čí-

taním. Všetkých priaznivcov litera-

túry srdečne pozývame na toto lite-

rárne popoludnie.

Otázka na záver, kde si možno 

knihu zakúpiť?

Vo zvyčajných kníhkupectvách 

a počas prezentácie aj v galérii.

Za rozhovor poďakoval a poprial 

veľa spokojných čitateľov

Michal Kríž

Rút Lichnerová
o svojej profi lovej knihe
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Rút Lichnerová

Slovenské banské múzeum - Galé-

ria Jozefa Kollára v Banskej Štiav-

nici, BBSK - Pohronské osvetové 

stredisko Žiar nad Hronom - praco-

visko Banská Štiavnica, Slovenská 

agentúra životného prostredia Ban-

ská Bystrica, Mesto Banská Štiav-

nica vyhlasujú XVIII. ročník medzi-

národnej výtvarnej súťaže My sa 

nevieme sťažovať nahlas so zamera-

ním na ochranu prírody a environ-

mentálnu výchovu – téma ročníka:

4 živly + človek = ?

Téma veľkým aj malým autorom 

otvára priestor na výtvarné uva-

žovanie o  prírode a  našom vzťahu 

k nej. Príroda je najkrajšou záhra-

dou. Dokážeme citlivo vnímať jej 

krásu, energiu a harmonický poria-

dok? Ako sa k nej správa človek? Be-

rie alebo aj dáva?  Pomáha alebo aj 

ubližuje? 4 živly + človek = ? Pokús-

te sa výtvarne odpovedať na túto 

rovnicu.

Podmienky súťaže:

Súťaž sa vyhlasuje pre vekové ka-

tegórie:

1.  žiaci MŠ

2. žiaci  I. stupeň ZŠ

3. žiaci  II. stupeň ZŠ

4. žiaci I. stupňa ZUŠ

5. žiaci II. stupňa ZUŠ

6. študenti SŠ, VŠ, zahraničné ško-

ly a dospelí

Technika prác: ľubovoľná (maľba, 

kresba, koláž, plastika, 2D a 3D ob-

jekty z prírodných a odpadových 

materiálov...)

Formát: maximálne A2 , pri troj-

rozmerných objektoch výška max. 

50 cm

Jeden autor môže poslať do súťaže 

najviac 1 súťažnú prácu.

Každá škola môže zaslať z  každej 

súťažnej kategórie maximálne 10 

súťažných prác.

Na zadnú stranu každej práce 

treba uviesť:

názov práce, meno a priezvisko au-

tora, vek, triedu,

adresu školy, e-mailový kontakt, 

tel. kontakt na koordinátora súťa-

že, resp. autora

Organizátori súťažné práce vraca-

jú len na požiadanie. Zaslaním prác 

autor súhlasí so zverejnením na vý-

stavách a v propagačných materiá-

loch.

Uzávierka súťaže: 6.4.2016

Vyhodnotenie súťaže a verni-

sáž výstavy súťažných prác bude: 

21.4.2016 o 11.00 hod., v Galérii 

Jozefa Kollára, Nám.Sv.Trojice č.8, 

Banská Štiavnica

Vystavené nemusia byť všetky prá-

ce, len tie, ktoré odporučí porota.

Súťažné práce posielajte, alebo 

osobne odovzdajte na adrese:

Slovenské banské múzeum,

ul. Kammerhofská 2,

969 01 Banská Štiavnica, č.tel. 

045/6949422, 045/6913431

galeria@muzeumbs.sk

www.muzeumbs.sk

Tešíme sa na vašu kreativitu!

Petra Páchniková, SBM

Medzinárodná výtvarná súťaž, 
zapojte sa aj vy!

Hajnál
Rok ubehol rýchlym skokom,

nestačil si mrknúť okom.

A už sa tu nový škerí

do každých už vošiel dverí.

Ľudia moji nepospite

na fašangy si vypite.

K pálenôčke pampúch dáky

a veru nie hocijaký.

Gazdinky sa už chystajú

na koštovku vraj nám dajú.

Lebo sa už robí zase,

Hajnál a to v plnej kráse.

Na šiesteho sa to chystá.

Februára. Som si istá.

Ľudia moji robte masky,

budete v nich super krásky.

Sprievod bude ako vlani.

Každý je v ňom vždy vítaní.

V pivári sa poschádzame,

po črpáku hneď si dáme,

aby sme tú cestu zvládli

a voľakde neodpadli.

No a potom, veď to viete

cez obec sa vyberiete.

Po ceste nás ponúkajú,

najesť, vypiť vždy nám dajú.

Nezhynieme ver od hladu.

Udržíme si náladu.

Heligónka nôti piesne

čo má zahrať vie vždy presne.

A na Rínku v náladičke,

dáme si po jaterničke

a klobásku k tomu ešte.

Moji milí, tak sa tešte.

A keď bude koniec špásu,

pochováme pekne basu.

Basa naša, basa drahá,

zachovať ťa bude snaha.

Múdre hlavy však rozhodnú

Pochovajú pod zem rodnú.

Trochu si aj poreveme,

kým ťa pod ňu dostaneme.

No a potom ticho všade

a bude už po paráde...

Alica Gajanová

Pozvánka
Srdečne pozývame Vás a  Vašich 

priateľov na podujatie Láska nie je 

len slovo...

Valentínska prezentácia činnosti 

a tvorby členov Autorského klubu 

literátov, hudobníkov a výtvarní-

kov Banskej Štiavnici a ich hostí.

12.2.2016 o 16.00 hod., v reštau-

rácii Gallery (u p. Baráka). Čaká na 

Vás poézia, hudba, spev, dobrá 

nálada, malá tombola a „pampúchy 

lásky“. Na Vašu účasť sa tešia účin-

kujúci a organizátori: Bližšie info: 

POS, Nám. sv. Trojice 7 B. Štiavni-

ca, č.t.: 0915 819 989, mail: petro-

va@osvetaziar.sk.                        POS
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Banskobystrický 
plavecký pohár
Už 12.ročník tohto obľúbeného 

majstrovského preteku sa začal 1. 

kolom v  Banskej Štiavnici. V  so-

botu 30.januára prišli pretekári 

v počte takmer 150 z Handlovej, 

Brezna, Banskej Bystrice, zo Žia-

ru nad Hronom, Banskej Štiavni-

ce, Veľkého Krtíša a Rimavskej So-

boty. Zastúpenie mal aj PO Sitno 

a patrili medzi lepších pretekárov.

Výsledky:

Muži Masters nad 25 rokov:

Rado Nemčok - 400K – 5:01 – 1. 

miesto, 200M - 2:41,3 – 1. miesto

Ženy:

Adela Prefertusová – 50P – 54,69 

- 20. miesto, 50K – 43,65 – 23. 

miesto, 100K – 1:37,64 - 17. 

miesto

Alexandra Nemčoková – 50P – 

42,1 - 3. miesto, 50M – 36,13 2. 

miesto, 50K – 33,26 -3. miesto,

Vysvetlivky:

K – kraul, M – motýlik, P - prsia

Nasledovné 2.kolo sa uskutoční 

27.2. v Banskej Bystrici na PF.

Vlado Nemčok - PO Sitno

Čitatelia Štiavnických novín 

si už určite zvykli na čítanie 

o úspechoch štiavnického 

atletického klubu Atleti BS 

pod vedením trénera Róberta 

Petra. 

Naša sezóna začala tento rok už 

23. januára v  podtatranskom 

mestečku Svit, kde nás čaka-

li prvé preteky zimnej série. Na 

trati dlhej približne 7,5 km s 21 

p r e k á ž k a m i 

(preskakova-

nie stien, špl-

hanie, rúčko-

vanie, nosenie 

bremien, pla-

zenie po-

pod ostatný 

drôt, U-ram-

pa a pod.) sme 

v  open ka-

tegórii mužov, 

v  ktorej súťa-

žilo viac ako 

1400 preteká-

rov, obsadili 

19. (Tomáš Po-

čai), 25. (Ma-

rek Rudinský), 

46. (Peter Pro-

keš) a  77. (Ti-

motej Hudec) 

miesto. Pri ko-

nečnom účtovaní to pre tím Atle-

ti BS znamenalo skvelé 4. miesto 

so stratou len 29 sekúnd na tre-

tiu priečku, čo nás spätne trochu 

mrzelo. Keďže vieme, že jedny 

vydarené preteky nerobia sezó-

nu, povzbudení týmto úspechom 

sa začíname ešte poctivejšie pri-

pravovať na ďalšie preteky, kto-

ré nás v roku 2016 čakajú. Naším 

cieľom tento rok je stabilizovať 

umiestnenie v  prvej päťdesiat-

ke open kategórie, resp. v  prvej 

stovke celkovo a  ako tím sa do-

stať na stupeň víťazov.

Ďakujeme trénerovi Róbertovi 

Petrovi za skvelú prípravu a celé-

mu klubu Atleti BS za vytvorenie 

prostredia, v ktorom sa dosahu-

jú úspechy. Pokračujeme už túto 

sobotu v  poľských Jakuszyciach 

na približne 15 km trati. Držte 

palce!

Tomáš Počai

Atleti BS štvrtí 
na zimných pretekoch Spartan Race

Sparťania vo Svite víťazne  foto Archív Atleti BS

Dňa 31.1.2016 o 10.00 hod. 

odohralo domáce mužstvo 

ŠKST Banská Štiavnica 

majstrovský zápas s mužstvom 

Hliník nad Hronom "B". 

ŠKST Banská Štiavnica porazilo hos-

ťujúce mužstvo výsledkom 16:2. 

Body: Dobrovič Martin 4, Farbiak Ma-

rek 4.5, Marko Daniel 4, Maďar Ján 

3.5. Na záver by sme sa chceli poďa-

kovať divákom, ktorí nás prišli v tom-

to zápase povzbudiť a aj takto prispieť 

k nášmu domácemu víťazstvu. Tabuľ-

ka: http://www.pinec.info/htm/ta-

bulka/?soutez=3629 Daniel Marko

Majstrovský zápas 
s víťazstvom domácich

OSST Žiar nad Hronom - 4. liga, muži 2015/2016

1. Vyhne A 12 12 0 0 163:53 36

2. Banská Štiavnica 13 11 0 2 159:75 35

3. Žarnovica B 12 9 0 3 126:90 30

4. Lutila 13 7 1 5 138:96 28

5. MTK Žarnovica A 13 7 0 6 128:106 27

6. Kremnica B 13 4 3 6 101:133 24

7. Dolná Ves A 13 5 0 8 103:131 23

8. Hliník nad Hronom B 13 4 0 9 93:141 21

9. Žiar nad Hronom C 13 3 1 9 88:146 20

10. Stará Kremnička 13 3 1 9 108:126 20

11. Žarnovica C 12 2 0 10 53:163 16

12. Hliník nad Hronom C 0 0 0 0 0
Víťazné stolnotenisové mužstvo  foto Archív autora

Výzva: 
Správa o športe za rok 2015

Žiadame vedúcich jednotlivých 

klubov o zaslanie stručného zhod-

notenia činnosti športového od-

dielu za rok 2015, zároveň žiada-

me zaslať aj plán činnosti oddielu 

na rok 2016. Uvedené je možné 

osobne priniesť na odd. kultúry 

a športu a mediálnej komuniká-

cie (Kammerhofská 1), poprípa-

de zaslať emailom:  petrik@ban-

skastiavnica.sk. Termín doručenia 

do 15. februára 2016. 

OKŠaMK
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  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-

sím po 19.00 hod.

  Predám v BŠ časť Štefultov poze-

mok na výstavbu RD alebo chaty, 

cena dohodou, tel.č.: 0940 870 762

  Prenajmem v RD v Štiavnických 

Baniach zariadenú izbu za 130,-Eur 

reality

Tu môže byť 
práve váš 

inzerát

U nás máte pizze už od 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

mesačne. Tiež prenajmem garáž, te-

l.č.: 0915 169 422

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

Štiavnica
deťom

Krajské riaditeľstvo   

V prípade požiaru volajte telefónne číslo 150 alebo 112 

Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici 

www.minv.sk/?KR_HaZZ_BB 

Požiare spôsobené vyhorením sadzí v komíne sú dôsledkom absentujúceho čistenia a kontroly komínov. Ko-
míny sa čis a v termínoch uvedených  vo vyhláške Ministerstva vnútra SR č. 401/2007 Z.z.   

v § 20 nasledovne: 

Ak je na komín pripojený spotrebič s celkovým tepelným výkonom do 50 kW  

1.  spotrebič je na plyn, kontrola a čistenie komína bez vložky sa vykonáva raz za 6  mesiacov 

2.  spotrebič je na plyn, kontrola a čistenie komína s vložkou sa vykonáva raz za 12  mesiacov 

3.  spotrebič na tuhé palivo alebo kvapalné palivo kontrola a čistenie komína sa vykonáva raz za 4 mesiace 

            

 
 

NEZABUDNITE ! 
Čistenie a kontrola komína je povinnosťou každého občana a ak to  

nezvládnete   sami, zavolajte odborníka - kominára   
 


