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INZERCIA

Mesto Banská Štiavnica sa 

v  mesiaci január zúčastnilo na 

troch dôležitých veľtrhoch CR. 

Účasť na veľtrhoch CR hrá dôleži-

tú úlohu v  propagácii mesta navo-

nok, ktorej výsledkom je zvýšenie 

počtu turistov a zatraktívnenie náš-

ho mesta pre všetky kategórie náv-

števníkov.

Prvým veľtrhom bol najväčší veľtrh 

CR v Rakúsku, veľtrh „Ferien-Messe 

Wien“, ktorý sa konal v dňoch 11.1. 

– 15.1.2017 na výstavisku vo Vied-

ni. Na tomto veľtrhu sa naše mesto 

zúčastnilo ako hosťujúci vystavova-

teľ expozície Mesta Bratislava. 

Primátorka mesta Mgr. 

Nadežda Babiaková zvolala na 

25.1.2017 rokovanie MsZ.

MsZ schválilo:

- program rokovania zasadnutia 

MsZ v Banskej Štiavnici s dátu-

mom 25. január 2017

- návrhovú komisiu v zložení: 

Mgr. Ján Kružlic, predseda, Ivan 

Beňo, člen, Renata Antalová, 

členka

MsZ vzalo na vedomie:

- kontrolu plnenia uznesení zo za-

sadnutia MsZ, konaného dňa 14. 

decembra 2016

- povolené prekročenie výdav-

kov na úhradu projektovej doku-

mentácie na záchytné parkovisko 

(parkovací dom) o čiastku 35 000 

€, pričom toto zvýšenie výdavkov 

bude hradené z  prostriedkov re-

zervného fondu mesta

- informatívnu správu o  plnení 

aktivít vyplývajúcich z Plánu hos-

podárskeho rozvoja a  sociálneho 

rozvoja mesta Banská Štiavnica 

na roky 2015 – 2024

Majetkové veci mesta Banská 

Štiavnica:

a) Prevod majetku, ako prípad 

hodný osobitného zreteľa – ro-

dinný dom na Ulica akademická 1 

(kupujúci Empol, a.s. Trenčín)

b) Zámer na priamy odpredaj ma-

jetku – 14 boxov garáží, súp. č. 

2250, ako prípad hodný osobitné-

ho zreteľa

c) Zámena pozemkov pod miest-

nou komunikáciou, ako prípad 

hodný osobitného zreteľa (Peter 

Haluška s manž.)

Úspech Banskej Štiavnice 
na veľtrhoch CR

Z januárového MsZ

Expozícia mesta na veľtrhoch CR v Brne  foto Archív autora 	3.str.

	3.str.

Fanfara Transilvania (Rumunsko) /
 Balkansambel (Slovensko)

http://www.kultura.banskastiavnica.sk/

Balkánska 
fašiangová veselica

Banská Štiavnica  
16. február 2017 od 19.00 hod.

Žiadosť 
o zaslanie informácie o činnos-

ti športového klubu za rok 2016.

Prosím zaslať nasledovné informá-

cie:

- zhodnotenie uplynulej sezóny 

2016

- nomináciu na najlepšieho špor-

tovca mesta Banská Štiavnica roku 

2016

- predbežný plán činnosti klubu na 

rok 2017 s orientačným plánom 

podujatí, ktoré klub usporiada alebo 

sa ich zúčastní; na e-mail: petrik@

banskastiavnica.sk.

Informácie budeme určite potrebo-

vať do výročnej správy mesta, nomi-

nácie nám prosím pošlite pre istotu, 

nevieme totiž, či sa budú vyhodno-

covať najlepší športovci za rok 2016.

Za informácie vopred ďakujeme.

Ján Petrík, OKŠaMK

Oznámenie

o prerušení distribúcie elektriny

Oznamujeme Vám, že bude preruše-

ná distribúcia elektriny z dôvodu od-

straňovania porúch na zariadeniach 

distribučnej sústavy prevádzkova-

teľa distribučnej sústavy spoločnos-

ti Stredoslovenská energetika - Dis-

tribúcia, a.s.. Bez el. energie budú v 

Banskej Štiavnici:

- 9.2.2016 v čase od 8:30 – 16:30 

hod. na ulici: Kríková – časť Sitnian-

ska. Ďakujeme za porozumenie!

Pavol Pekár

SSE - Distribúcia, a.s.

DETSKÝ MAŠKARNÝ BÁL 
Druhý mestský

18. február 2017 
15:00 hod., Kultúrne centrum, Kammerhofská 1, B. Štiavnica
Rezervácie stolov: http: //kultura.b� skastiavnica.sk
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z programu
primátorky

30.1.

Vážená pani primátorka 

Banskej Štiavnice,

dovoľte mi na úvod zapriať Vám, 

ale aj ľudom vo Vašej obci či meste, 

úspešný celý nový rok 2017. A vy-

jadriť želanie, aby bol rok dobrých 

správ pre samosprávy a  pre celú 

našu krajinu.

Prijmite, prosím, tento list ako pre-

jav môjho rešpektu – k Vám, k Va-

šej práci, k ľudom zo všetkých kútov 

Slovenska, ktorých reprezentujete. 

Ale aj vďaky za to, že ste zdrojom 

inšpirácie pre moju vlastnú prácu 

a  politické poslanie, pretože práve 

vďaka stretnutiam s Vami, s ľuďmi 

vo vašich obciach a mestách môžem 

lepšie rozumieť tomu, čo nás trápi. 

A čo si vyžaduje nielen Vaše nasa-

denie, ale aj sústredenú pozornosť 

štátu a jeho centrálnych inštitúcií.

Viem, že mnohé problémy spra-

vovania vecí verejných, s  ktorými 

musíte zápasiť vo svojej práci, vy-

kazujú známky chronického ocho-

renia. A väčšina z nich súvisí s tým, 

že v histórií rozhodnutí o decentra-

lizácií bol rozsah prá-

vomocí a  povinnos-

tí pre samosprávy len 

málokedy sprevádza-

ný primeraným fi -

nančným zabezpeče-

ním ich výkonu. Platí 

to pre mnohé oblasti 

od vzdelávania našich 

detí až po starostlivosť 

o našich seniorov.

Na druhej strane som 

na mojich cestách po 

Slovensku videl veľa 

skvelých príkladov, 

ako je možné riešiť aj 

tie najvypuklejšie problémy. Bolo 

obdivuhodné vidieť, ako niektorí 

z  Vás dokážu pracovať s  rómskou 

komunitou. V  skutočnosti nepo-

znám prakticky obec alebo mesto, 

kde by za pozitívnymi a dlhodobý-

mi výsledkami vo vzťahu k Rómom 

nestál v prvom rade starosta alebo 

primátor.

Tiež ma veľmi potešili príklady čo-

raz efektívnejšieho poskytovania 

služieb obyvateľom, výbornej spo-

lupráce s  podnikateľmi či charita-

tívnymi organizáciami. A za týmto 

stojíte Vy, pričom v  mnohých prí-

padoch sa nemôžete oprieť o kvalit-

ne pripravené zákony a podmienky, 

ale len o Vaše vlastné úsilie a snahu 

zlepšiť život druhým.

Vo svojom príhovore k  občanom 

na Nový rok som povedal, že ten-

to rok bude pre Slovensko čosi ako 

rokom pravdy. A mal som na mys-

li to, ako sa nám doma podarí vy-

rovnať sa s problémami alebo nedo-

statkami, ktoré máme objektívne, 

a ktoré ľudia takto pociťujú. Želám 

Slovensku v tomto zmysle úspešný 

a  užitočný rok. Pri mnohých tých-

to výzvach však bude veľmi dôleži-

tý práve Váš hlas.

Viete, že neustále hovorím o  škol-

stve, v  ktorom hráte mimoriadne 

dôležitú úlohu ako zriaďovatelia 

predovšetkým materských a  zá-

kladných škôl, ale aj iných typov 

škôl a školských zariadení. Myslím 

si, že tento rok bude rokom prav-

dy o  tom, čo z  ambicióznych plá-

nov sa podarí naozaj urobiť – a som 

presvedčený, že veľmi dôležitý bude 

Váš konštruktívne kritický a  prak-

tický hlas. Vo verejnej diskusii, ale 

najmä pri politickej podpore tých 

opatrení, ktoré naozaj dokážu vzde-

lávanie našich detí posunúť do 21. 

storočia.

Myslím, že v roku 2017 by sme sa 

nemali báť otvárať naozaj veľké 

a  naozaj dôležité témy, ktoré nás 

spoločne trápia. O školstve, o zdra-

votníctve, o zlepšení situácie v róm-

skych komunitách, o pomoci ľuďom 

v regiónoch, ktoré trápi vyľudňova-

nie, odchod mladých, nedostatok 

pracovných príležitostí, nedosta-

tok možností na kvalitný a  plno-

hodnotných život. Taký, aký si ľudia 

v modernej a v zásade ekonomicky 

prosperujúcej krajine zaslúžia.

Pevne verím, že sa nám spoločnými 

silami podarí dospieť aj k  dobrým 

riešeniam.

S úctou

Andrej Kiska, 

Prezident Slovenskej republiky

List od Andreja Kisku, 
prezidenta Slovenskej republiky

Štatistické 
zisťovanie
Štatistický úrad SR pravidelne re-

alizuje zisťovanie údajov pre šta-

tistiku rodinných účtov. V zmysle 

vyhlášky č. 291/2014 Z. z. sa toto 

zisťovanie uskutoční aj v  roku 

2017. Účelom štatistického zis-

ťovania je o. i. získať informácie 

o  štruktúre, výške a  vývoji príj-

mov fyzických osôb v rôznych ty-

poch domácností. Výsledky zisťo-

vania sa využijú na zabezpečenie 

potrieb informačného systému 

Štatistického úradu Slovenskej 

republiky, požiadaviek minister-

stiev a  štátnych organizácií, oso-

bitne na poskytnutie údajov na 

účely posudzovania úprav súm ži-

votného minima.

Na Slovensku bolo do zisťovania 

pre rok 2017 vybraných viac ako 

150 obcí, medzi nimi aj Banská 

Štiavnica. Do zisťovania je zara-

dených viac ako 2100 domácností.

Zisťovanie sa uskutočňuje od 

1. februára 2017 do 30. apríla 

2017.

V  tomto období vybrané domác-

nosti v Banskej Štiavnici navštívi 

pracovník poverený funkciou opy-

tovateľa, ktorý je povinný preuká-

zať sa v domácnostiach osobitým 

poverením. Všetky informácie 

a názory, ktoré v rámci tohto zis-

ťovania domácnosti poskytnú, 

budú anonymné a použité výluč-

ne na štatistické účely. Ochranu 

dôverných údajov upravuje zákon 

č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatis-

tike a z. č. 122/2013 Z. z. o ochra-

ne osobných údajov. Z  ochranu 

dôverných aj osobných údajov 

zodpovedá Štatistický úrad Slo-

venskej republiky. Podrobnejšie 

informácie sa môžete dozvedieť 

na stránke ŠÚ SR  na adrese www.

susr.sk alebo telefonicky na t. č. 

048/4323287 – Ing. Mária Vozá-

rová.

Zlata Jakubovie, CSc.

Štatistický úrad SR

Pozvánka
Stredná odborná škola služieb 

a  lesníctva, Kolpašská 9, Banská 

Štiavnica Vás srdečne pozýva na 

13. Reprezentačný Ples školy, kto-

rý sa uskutoční dňa 10. februára 

2017 o 19:00 hod. v sále Strednej 

odbornej školy služieb a lesníctva 

na Kolpašskej 9. Vstupné: 33,- € / 

osoba. SOŠ SaL BŠ

  Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

 Uskutočnila sa gremiálna pora-

da zástupcov mestských spoloč-

ností a vedúcich oddelení MsÚ.

31.1.

  Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

  Pracovné stretnutie primátor-

ky mesta Banská Štiavnica so 

starostami obcí okresu Banská 

Štiavnica.

  Pracovné stretnutie k  príprave 

krňačkových pretekov.

1.2.

 Účasť na zasadnutí Výboru pre 

otázky zamestnanosti Úradu 

práce, sociálnych vecí a  rodiny 

Banská Štiavnica.

  Príprava materiálov pre Mest-

skú radu v Banskej Štiavnici.

2.2.

  Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

 Účasť na oslavách 55. výročia 

ZŠ Jozefa Horáka a 110. výro-

čia od narodenia spisovateľa Jo-

zefa Horáka.

3.2.

  Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

 Uskutočnilo sa prerokovanie 

zmien a  doplnkov územného 

plánu so spracovateľom ARCH.

EKO, spol. s.r.o. v Banskej Bys-

trici.

4.2.

  Posledná rozlúčka s  občanom 

nášho mesta pánom Jarosla-

vom Chmelíčkom.

  Slávnostné prijatie občanov 

nášho mesta pri príležitosti ich 

životných jubileí.

Andrea Benediktyová
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Účelom účasti na tom-

to veľtrhu bolo zvýšenie počtu náv-

števníkov z  Rakúska, pretože je 

naše mesto historicky s  touto kra-

jinou úzko previazané. U  návštev-

níkov, ktorí častokrát s  prekvape-

ním konštatovali, aké pekné mesto 

sa nachádza 2 hodiny od Bratislavy, 

sme vzbudili o ňom veľký záujem. 

Tento bol umocnený ešte aj kon-

štatovaním faktov, že tu bola zalo-

žená panovníčkou Máriou Teréziou 

prvá vysoká škola technického cha-

rakteru na svete, Banícka akadé-

mia. Tento záujem môže ešte vzrásť, 

ak budeme pri ďalších účastiach vy-

stavovať v  rámci expozície Sloven-

ska, kde budeme fi gurovať ako sa-

mostatný subjekt. Tento rok to kvôli 

organizačným zmenám, kedy SACR 

prešla pod Ministerstvo dopravy, 

výstavby a regionálneho rozvoja SR 

ešte možné nebolo. Dôležitou sku-

točnosťou bolo aj to, že sme veľkú 

časť materiálov ponúkali v  nemec-

kom jazyku.

Ďalším veľtrhom bol tradičný veľ-

trh CR, konaný v  ČR, veľtrh „Re-

gion Tour/Go v  Brne, ktorý sa ko-

nal v  dňoch 18.1. – 22.1.2017 na 

výstavisku BVV Brno. Tento veľtrh 

je jeden z najtradičnejších veľtrhov 

CR konaných v ČR a expozícia náš-

ho mesta má na ňom tradične veľký 

úspech. Nebolo tomu ináč ani ten-

to rok, keď o úspechu našej expozí-

cie svedčí aj množstvo nových nad-

viazaných kontaktov a aj to, že sme 

rozdali skoro celý propagačný ma-

teriál, o ktorý bol tento rok mimo-

riadny záujem. O stúpajúcom záuj-

me o tento veľtrh svedčí aj fakt, že 

v tomto roku boli prekonané všetky 

návštevnícke rekordy. Na tomto veľ-

trhu naše mesto vystavovalo spo-

lu s  ďalšími organizáciami v  rámci 

VÚC Banská Bystrica.

Posledný veľtrh, na ktorom  sa naše 

mesto zúčastnilo, tentokrát so sa-

mostatným stánkom pod hlavičkou 

OOCR Región Banská Štiavnica, 

bol najväčší veľtrh CR na Sloven-

sku „ITF Slovakiatour“, ktorý sa ko-

nal v  dňoch 25.1. – 29.1.2017 na 

výstavisku INCHEBA v  Bratislave. 

Na tomto veľtrhu je mesto Banská 

Štiavnica tradičným vystavovate-

ľom, a  tak ako po minulé roky , aj 

tento rok sa stretla naša expozícia 

s veľkým úspechom. Veľtrh v Brati-

slave je najdôležitejším svojho dru-

hu na Slovensku.

Účasť mesta Banská Štiavnica na ta-

kýchto podujatiach je dôležitá naj-

mä preto, aby bol potenciálny náv-

števník informovaný o možnostiach 

a aktivitách, ktoré mu mesto ponú-

ka. Účelom je vzbudiť záujem aj u 

nových návštevníkov a  predstaviť 

im naše mesto a región ako miesto, 

ktoré stojí za to, aby ho navštívili.

Ján Sedilek, IC BŠ

NOVINKY

�1.str.

d) Zámer na prevod po-

zemku parc. č. C KN 5500/24 v k. 

ú. Banská Štiavnica, ako prípad 

hodný osobitného zreteľa (kupujú-

ci Anton Antol, s. r. o.)

e) Zámer na prevod časti pozemku 

parc. č. C KN 6169/5 a časti pozem-

ku E KN 6761 v k. ú. Banská Štiav-

nica, ako prípad hodný osobitné-

ho zreteľa (kupujúci O. Blahút a V. 

Hanzlíková, každý v ½)

f) Zámer na prevod pozem-

kov parc. č. C KN 5982/7 a C KN 

6286/9 v  k. ú. Banská Štiavnica, 

ako prípad hodný osobitného zre-

teľa (Ing. M. Kmeťová)

h) Návrh na zriadenie vecného bre-

mena spočívajúceho v  práve pre-

chodu a prejazdu cez nehnuteľnos-

ti (žiadateľ M. Sklenár)

MsZ neuznieslo sa na:

g) Zámere na prevod časti pozem-

ku parc. č. C KN 5849/1 v  k. ú. 

Banská Štiavnica, ako prípad hod-

ný osobitného zreteľa (kupujúci S. 

Osvald)

Po interpeláciách a dopytoch 

poslancov primátorka rokovanie 

MsZ ukončila.

Kompletné znenia schválených 

uznesení sú zverejnené na www.

banskastiavnica.sk.

Spracoval: Michal Kríž

�1.str.

Úspech Banskej Štiavnice na veľtrhoch CR

Z januárového MsZ

Práca s cieľovou skupinou v lokalite 

Šobov sa začala už v r. 2014 prostred-

níctvom Rómskeho klubu. 

Ako sme vás v minulom období infor-

movali, tento klub sa nám v polovici 

minulého roka podarilo pretransfor-

movať na Komunitné centrum, kto-

ré je zaregistrované v registri posky-

tovateľov sociálnych služieb na Úrade 

Banskobystrického samosprávneho 

kraja. V Komunitnom centre sa ob-

čanom v nepriaznivej sociálnej situ-

ácii poskytuje sociálne poradenstvo, 

pomoc pri uplatňovaní práv a právom 

chránených záujmov, pomoc pri prí-

prave na školskú dochádzku a školské 

vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do 

a zo školského zariadenia, vykonáva 

preventívna aktivita a zabezpečuje sa 

záujmová činnosť.

Komunitné centrum je otvorené kaž-

dý pracovný deň od 08:00 hod. do 

15:00 hod. V roku 2016 sa v centre 

poskytovalo sociálne poradenstvo, 

pomoc pri riešení rôznych nepriaz-

nivých sociálnych situáciách, ako aj 

pomoc pri vybavovaní úradných zá-

ležitostí, písomných podaní, vypiso-

vaní tlačív a pri komunikácii v úrad-

nom styku.

Deti tu majú možnosť prípravy na 

školskú dochádzku, zmysluplne trá-

viť voľný čas prostredníctvom voľ-

nočasových aktivít, rôznych ak-

cií – v predchádzajúcom roku to boli 

napr. ukážky hasičov, MDD, karne-

val, helloween, Mikuláš a iné poduja-

tia, ktoré sa organizujú pre všetkých, 

ktorí Komunitné centrum navštevu-

jú. Pozornosť sa venuje tiež deťom 

predškolského veku, ktoré pravidel-

ne chodia do centra a pracovníci ich 

učia hygienickým návykom, praco-

vať s papierom, modelovať s plastelí-

nou, kresliť, maľovať farbami a sna-

žia sa ich viesť k príprave na školskú 

dochádzku. Pracovníci pomáhajú 

obyvateľom, kde sú rodinné problé-

my aj návštevou priamo v rodinách, 

šíria zdravotnú osvetu a s mladými 

ľuďmi diskutujú na tému plánova-

ného rodičovstva. Pri riešení problé-

mov tiež spolupracujeme s Úradom 

práce, sociálnych vecí a rodiny, Špe-

ciálnou školou a Bytovou správou v 

Banskej Štiavnici. V lete 2016 navští-

vili Komunitné centrum aj účastníci 

letnej školy o národnostných menši-

nách z krajín V4, ktorí sa oboznámi-

li s činnosťou centra, s dospelými dis-

kutovali na rôzne témy týkajúce sa 

miestnej komunity a deti si pre hostí 

pripravili aj hudobný program.

V súčasnosti sa Mesto Banská Štiav-

nica zapojilo do národného projek-

tu Podpora vybraných sociálnych 

služieb krízovej intervencie na ko-

munitnej úrovni, ktorý bol vyhlá-

sený Implementačnou agentúrou 

MPSVaR SR. O priebehu projektu vás 

budeme priebežne informovať.

Eva Gregáňová

Činnosť Komunitného centra 
v roku 2016

Mesto Banská 
Štiavnica 

hľadá kronikára mesta

Mesto Banská Štiavnica hľadá 

kronikára mesta pre písanie mest-

skej kroniky. Kronikár mesta po-

čas roka chronologicky zazname-

náva čo najvernejšie dôležité fakty 

a udalosti zo života nášho mesta 

do návrhu (konceptu), ktorý pred-

kladá na schválenie Mestskému 

zastupiteľstvu.

Kronikár musí spĺňať nasledu-

júce požiadavky:

- písať gramaticky správne, vyhý-

bať sa dialektizmom a používať 

správnu spisovnú slovenčinu,

- o  udalostiach písať pravdivo 

a úplne (k úplnosti patria predo-

všetkým mená osôb, presné ur-

čenia miesta, dátum a všetky os-

tatné údaje, ktoré robia zápis 

vierohodným a cenným),

- ovládať prácu s počítačom a tex-

tovým editorom.

Záujemcovia o  prácu kronikára 

sa môžu hlásiť písomne na Mest-

ský úrad, Radničné nám. 1, 96924 

Banská Štiavnica, v  termíne do 

28. februára 2017.

Bližšie info: Ing. Jaromír Piliar, 

ved. odd. organizačného, vnútor-

nej správy a sociálnych vecí, tel.č.: 

045/6949617, e-mail: jaromir.pi-

liar@banskastiavnica.sk.

MsÚ
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Každoročne Mestské 

zastupiteľstvo prerokováva 

a následne schvaľuje Operačný 

plán zimnej údržby miestnych 

komunikácií.

Verejné priestranstvá nášho 

mesta predstavujú cca:

- 64 km ciest

- 24 km chodníkov

- 800 metrov schodíšť

Je to pomerne veľká plocha na čis-

tenie a údržbu a treba mať na zre-

teli, že ide o zložitý a náročný terén.

Naše mesto sa nachádza v prekrás-

nom podhorskom prostredí, ktoré 

mu dáva osobité a neopakovateľné 

čaro, čo je vďačné pre fotografi c-

ký objektív, ale komplikovanejšie 

pre zabezpečenie údržby. Zvyšujú 

sa náklady a tiež podiel ručnej prá-

ce. Najmarkantnejšie je to pri čiste-

ní schodíšť a chodníkov. Mnohé ko-

munikácie sú spájané cestami pre 

peších, kde na krátkom úseku sa 

prekonáva veľký výškový rozdiel, 

a preto o schody v našom meste nie 

je núdza. Ich údržba a tiež nemalá 

časť chodníkov sa udržuje ručne. 

Spomínaný operačný plán (je prí-

stupný na stránkach mesta) rozde-

ľuje jednotlivé úseky.

Údržbu týchto priestranstiev zabez-

pečujú zriadené zásahové družstvá 

v počte šesť družstiev. Sú zložené zo 

7 kmeňových pracovníkov technic-

kých služieb, 2 na dohodu. Ďalej ich 

tvoria občania, zaradení na práce 

do menších obecných služieb (ďalej 

MOS), majú však len 16 hodinový 

pracovný týždeň.

Rozdelenie úsekov je nasledovné:

- sídlisko Juh

- mestská pamiatková rezervácia

- oblasť Kalvárie

- sídlisko Drieňová

- mestská časť Štefultov

- mobilné družstvo na údržbu za-

stávok

Dopravné a mechanizačné stre-

disko zabezpečuje a kontroluje vý-

kon techniky TS a v zmysle uzatvo-

rených zmlúv mesta a  externých 

dodávateľov /iných dodávateľov 

služieb pre výkon  zimnej údržby/ 

koordinovať zimnú údržbu na ko-

munikáciách prístupných doprav-

nej  technike.

Stredisko čistenie mesta a miestne 

komunikácie (ďalej MK) zabezpeču-

je zimnú údržbu  týchto miestnych 

komunikácií v úsekoch:

- autobusové zastávky na Ul. 

A.T.Sytnianskeho - MK

- autobusové zastávky na Povrazní-

ku – MK

- autobusové zastávky pri SAD na 

Antolskej ul. - MK

- schody a chodník na Ul. A.T.Syt-

nianskeho (za Úradom práce), scho-

dy z  Ul.1 mája na Ul. J.Horáka – 

MOS

- chodník a  schody z  Povrazníka 

k SAD a od SAD na stanicu ŽSR – 

MOS

- chodníky a schody na Radničnom 

nám. – MK

- schody na MsÚ, popri Ms a popri 

kostole Sv. Kataríny – MK

- autobusové zastávky na Ul. 

A.Kmeťa a schody z Ul. A.Kmeťa do 

Dolnej ružovej ul. - MK

- schody na terasu Ul. A.Kmeťa - 

MK

- autobusové zastávky na Lesníckej 

ul., schody na Banícku ul. a J.Gaga-

rina ul. – MOS

- autobusové zastávky na Mierovej 

ul. a na Hájiku, schody na Mierovej 

ul. – MOS

- schody za sochou A.Kmeťa – MK

- schody a  chodník z  Radničného 

nám. na Starý zámok - MK

- schody z Kammerhofskej do Kato-

vej ul. - MK

- schody a  chodník na Križovatke 

a z Dolnej ul. do Ul. Pod Trojickým 

vrchom – MOS

- autobusové zastávky na Drieňovej 

a pod Drieňovou – MK

- chodníky na Nám. sv. Trojice, Ul. 

A.Sládkoviča a na Radničnom nám. 

- MK

- chodník a schody z Ul. A.Sládko-

viča na Ul. J.Augustu, z Ul. A.Slád-

koviča na Ul. Dolná Resla, schody 

z Novozámockej ul. na Ul. A. Slád-

koviča. – MOS

- schody zo Striebornej ul. na Novo-

zámockú ul. - MK

- schody z  Ul. Pod Červenou 

studňou na Vodárenskú ul., chod-

ník a schody Ul. Pod Paradajzom – 

MOS

- schody z Nám. sv. Trojice do Hor-

nej ružovej ul., na J.Bottu a na Vo-

dárenskú ul. a  chodník do Malej 

okružnej ul. – MK

- schody na Staromestskú ul., scho-

dy z Kammerhofskej ul. na Ul. Ing. 

Š. Višňovského – MK

- schody do Dolnej ružovej ul. z Aka-

demickej ul. - MK

- schody Mládežnícka ul. ku kúpe-

ľom a  ku Katolíckej spojenej ško-

le – MK

- schody na Ul. Na Zigmund  šach-

te – MK

- schody z Dolnej ul. do Zvonovej ul. 

- MK

- schody z Dolnej do Tabakovej ul. 

– MOS

- schody Drieňová – Ul.: Pátrovská 

(MK), MUDr. J.Straku, L.Svobo-

du, Učiteľská, Energetikov a  Brat-

ská (MOS)

- schody Banícka ul. (1-4) – MOS

- schody Ul. P.Jilemnického – MOS

- schody Ul. 1. Mája – MOS

- schody Mierová ul. – MOS

- schody z Ul. Ing. Š.Višňovského na 

Striebornú ul. - MK

- chodník z Ul. Akademickej po Mie-

rovú ul. – MOS

- chodník na Ul. A.Sládkoviča – 

MOS

Mnohí majitelia nehnuteľností su-

sediacich s  chodníkmi a  verejnými 

priestormi sú nápomocní pri čiste-

ní, je však dosť aj tých druhých.

Povinnosť zabezpečiť údržbu pri-

ľahlých chodníkov a ostatných prí-

stupových plôch patriacich k ne-

hnuteľnosti vyplýva jej vlastníkom, 

prípadne správcom, alebo užívate-

ľom.

Začiatok a koniec čisteného úseku 

chodníka je ohraničený hranicou 

nehnuteľnosti. V prípade, ak medzi 

hranicami dvoch susediacich ne-

hnuteľností zostáva úsek nehrani-

čiaci ani s jednou nehnuteľnosťou, 

za čistenie sú zodpovední majitelia, 

správcovia a užívatelia oboch sused-

ných nehnuteľností.

Foto: Ján Petrík

Peter Heiler, riaditeľ TS, m.p.

Zimná údržba verejných priestranstiev 

Vážení občania,

ako sme Vás informovali v Štiav-

nických novinách, v decembri mi-

nulého roka, Mesto Banská Štiav-

nica v septembri 2016 podalo 

žiadosť o  zapojenie sa do národ-

ného projektu Podpora vybraných 

sociálnych služieb krízovej inter-

vencie na komunitnej úrovni, kto-

rý bol vyhlásený Implementačnou 

agentúrou MPSVaR SR. Odbor-

ným schválením podanej žiados-

ti bolo Mesto Banská Štiavnica 

vybrané ako úspešný uchádzač. 

Na základe uzatvorenej zmluvy o 

spolupráci medzi Mestom Banská 

Štiavnica ako poskytovateľom Ko-

munitného centra a Implementač-

nou agentúrou MPSVaR SR, pra-

cujú v Komunitnom centre traja 

pracovníci na pozíciách: odbor-

ný garant KC, odborný pracovník 

KC a pracovník KC. Na základe vý-

berového konania boli po splne-

ní určených kritérií vybraní traja 

uchádzači, ktorí začali pracovať 

na uvedených pracovných pozíci-

ách od 1.2.2017. Projekt je fi nan-

covaný z prostriedkov Európskeho 

sociálneho fondu v rámci Operač-

ného programu Ľudské zdroje. IA 

MPSVR SR bude Mestu Banská 

Štiavnica po splnení podmienok 

uvedených v zmluve  poskytovať 

fi nančné prostriedky vo forme 

transferu na mzdy a iné náklady 

spojené s uzatvorením pracovné-

ho pomeru týchto zamestnancov, 

ako aj fi nančné prostriedky na po-

krytie nákladov pre prácu s cieľo-

vou skupinou. Projekt bude reali-

zovaný do termínu 30.06.2019. 

Eva Gregáňová

Komunitné centrum Šobov 
– zapojenie sa do národného projektu
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kam v BŠ 
a okolí ?

Dňa 25. a 27.1.2017 sa konali 

na pôde Fakulty environmen-

tálnej a výrobnej techniky 

(FEVT) Technickej univerzity 

vo Zvolene súťaže s názvom 

Robohranie 2017, ktorých sa 

zúčastnili aj školy z nášho 

regiónu. 

V stredu 25.1. bola súťaž určená pre 

tímy, ktoré mali čo najrýchlejšie so 

svojimi robotmi prejsť dráhu tvore-

nú čiernou čiarou dlhou 9 m a pri-

tom obísť jednu prekážku. Napriek 

tomu, že súťaž bola určená pre-

dovšetkým pre tímy zo stredných 

a vysokých škôl, prvé miesto obsa-

dili Marek Ivanič a  Šimon Sedlák 

z Katolíckej spojenej školy sv. Fran-

tiška Assiského. Na druhom mieste 

sa umiestnili Sára Dolná z Gymná-

zia Andreja Kmeťa a  Áron Horto-

bágyi, študent FEVT.

V  piatok 27.1. predstavovali tímy 

zo základných škôl svojich robotov, 

pričom ich hodnotila odborná poro-

ta z hľadiska originality, funkčnosti 

a náročnosti. Inšpirácie súťažiacich 

boli rôzne: robot kresliaci pomocou 

rotačného stola, roboty vyhýbajú-

ce sa prekážkam, či vykonávajúcich 

pohyby ramenami, robotickí futba-

listi, robotický hasič a  mnohé iné. 

Tím zo základnej školy J. Horáka 

v zložení Martin Bartolovic, Martin 

Bačo a Samuel Ladziansky obsadili 

2. miesto. Porotu zaujala myšlien-

ka a  možnosti ďalšieho vylepšova-

nia ich robota na hasenie požiaru, 

ktorého funkčnosť aj názorne pred-

viedli.

Ďakujeme sponzorom, ktorí po-

skytli vecné ceny a  občerstvenie, 

čím podporujú tvorivú činnosť 

a zvyšujú záujem o technické smery 

štúdia u  detí: Nadácia Volkswagen 

Slovakia, Ministerstvo školstva, 

vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky, Fakulta environmentál-

nej a výrobnej techniky, Technická 

univerzita vo Zvolene, Big On, Da-

talan IT Works, DRU, U Mirky, Pe-

káreň Vidlička, Pekáreň GM plus, 

SAT Electronik, Smart Computer, 

Promo Design, KM komplexné re-

klamné služby, ABB, Eduxe dis-

tribútor učebných pomôcok, Leš-

táchovo kníhkupectvo.

Žiaci, ktorí sa zúčastnili súťaže, vy-

tvorili napínavú atmosféru a  verí-

me, že sa už teraz tešia na ďalší roč-

ník. Celkové výsledky a fotky z akcií 

nájdete na stránke http://www.ro-

bohranie-profevt.wz.sk/. Výher-

com srdečne blahoželáme!

Peter Koleda

RoboHranie 2017

2. miesto pre žiakov ZŠ Jozefa Horáka  foto Pavel Koreň

V expozičnej časti Nerastné 

suroviny Slovenska Mineralo-

gickej expozície Slovenského 

banského múzea v Banskej 

Štiavnici je jedna vitrína 

venovaná mangánovým 

rudám Slovenska. 

Mangán je kov, ktorý sa v hospodár-

stve využíva ako legovacia prímes 

na skvalitnenie ocele. V prírode vy-

stupuje často vo forme kysličníkov 

i keď poznáme aj jeho kremičitany, 

uhličitany a foforečnany. 

Medzi klasické, slovenské kedysi 

dobývané ložiská mangánových rúd 

patria lokality Kišovce a  Švábov-

ce (prostredie paleogénneho fl yšu) 

v okolí Popradu. Ďalšími ložiskový-

mi výskytmi je Borinka na Záho-

rí a malofatranské lokality Párnica 

a Zázrivá. Z lokality Čučma sú zná-

me veľmi pekné ukážky kremičita-

novej mangánovej rudy – rodonitu.

Nedávno bola v  expozícii v  Berg-

gerichte vystavená vzorka sloven-

skej mangánovej rudy nezvyčajné-

ho pôvodu. Jedná sa o  konkréciu 

(hľuza vznikajúca pri spevňovacích 

procesoch sedimentárnej horni-

ny) mangánovej rudy z  morského 

dna Tichého oceánu, medzi Havaj-

skými ostrovmi a  americkou pev-

ninou. Zemepisná poloha lokality 

je 120° západnej zemepisnej dĺžky 

a 10°30´severnej zemepisnej šírky. 

Miesto odberu vzorky leží 4 400 m 

pod hladinou oceána. Toto podmor-

ské územie je však tiež majetkom 

Slovenskej republiky. 

Mangánová konkrécia je slabo spev-

nená, jemnozrnná, čiernej farby. 

Okrem mangánu obsahuje aj ďal-

šie kovy: meď, nikel a kobalt; tento 

perspektívny typ mineralizácie teda 

možno považovať aj za polymeta-

lické (s obsahom viacerých kovov) 

zrudnenie. Zbierkový predmet do 

našich muzeálnych fondov daroval 

pán štátny tajomník Ing. Ján Ilav-

ský, CSc.

Príďte si pozrieť tento malý kúsok 

rudy z  najodľahlejšieho kúta našej 

vlasti. (Okrem neho je expozícia ak-

tualizovaná novými interaktívnymi 

prvkami a exponátmi). 

Peter Jancsy

Nový zaujímavý exponát
v Mineralogickej expozícii Slovenského banského múzea

Mangánová ruda, Tichý oceán  

foto Katarína Patschová

3.2. Terra Permonia. Otvorené 

11:00-17:00.

4.2. Tradičná zabíjačka v Salaman-

dre. Príprava zabíjačkových špe-

cialít a ochutnávka, ľudová hudba, 

lyžovačka. Salamandra Resort, 

9:00-18:00.

4.2. Koncert: Susana Sawoff . Ta-

lentovaná rakúska speváčka, klavi-

ristka a skladateľka so svojím ko-

morným triom. Evanjelický kostol, 

20 00

4./11./18.2. Terra Permonia. 

Otvorené 13:00-17:00.

5.2. Bábkové divadlo: Huncút Gaš-

par. Divadielko Concordia, J. Palári-

ka 4, 15:00.

6.2. Presahy 3: Martin Piaček: So-

cha a verejný priestor. Prednáškový 

cyklus o súčasnom vizuálnom ume-

ní. Stredné školy 13:00, verejnosť 

16:00. Galéria Schemnitz.

6.2. Luft Coworking: Leri Švec - 

Spoznaj svoje ego. Ako pôsobí v 

našich životoch. Luft Coworking, 

18:00.

8./17.2. Farebné workshopy: za-

čiatočníci. Ako premeniť nábytok/

interiér s farbami Chalk Paint. sFar-

bami.sk, Kammerhofská 2, 13:00-

16:30, 0903 766 376.

8.2. Oslava 390. výročia prvého 

použitia pušného prachu v bansko-

štiavnickom baníctve a prehliadka 

Prachárne. Kammerhof, 15:00.

8.-9.2. Dielnička v  Kammerhofe. 

Háčkovanie, 14:00-16:00. 

10.-12.2. Harmonizačný relaxač-

ný víkend. Muzikoterapia, artete-

rapia, relax. meditácia, rozvoj kon-

centrácie, vizualizácie. Penzión 

Ister, 0905 255 585.

11.2. Zimné kúpanie v tajchu Klin-

ger. 1. ročník zimného plávania 

Klubu otužilcov Jašterice zo Štiav-

nice, 14:00.

11.2. Zimný country večer s ka-

pelou Pacipacifi k. Rezerv. 0908 

963  829. Terasa u Blaškov, Počú-

vadlianske jazero, 19:00-23:00.

13.-18.2. Hotel Bristol: Láska ide 

cez žalúdok. 5-chodové degustač-

né menu, škatuľka praliniek, kolá-

čik lásky. Rezerv. min. 3 h vopred 

na 0905 771 211.

14.-18.2. Valentínsky týždeň 

v  kaštieli. Svadobné zvyky na de-

dine, modely a  prehliadka sva-

dobných šiat, svadobné prestie-

ranie. Kaštieľ vo Svätom Antone, 

program: msa.sk.

Zmena programu vyhradená!

Región Banská Štiavnica
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Ak ste boli zvedaví na to, 

ako to bolo v skutočnosti 

s nezbednými húsatkami, 

protivnou osou,  veľkou 

záhradkou v malej izbičke, 

či dúhou ukrytou v malinčí, 

27. január vám tieto drobné 

tajomstvá odkryjú už o piatej 

hodine poobede. 

V banskoštiavnickom Antikvariáti-

ku sa konalo prvé autorské čítanie 

v tomto roku a opäť bolo venované 

tým najmenším čitateľom. 

Zuzana Štelbaská sa k deťom priho-

vára už veľa rokov. Pred 1095 dňa-

mi sa vás pokúsila zlákať na svo-

ju prvú rozprávkovú knihu Mami, 

kúp mi psa!. Koncom januára zase 

na Zorničku a Filipka, a  to v milej 

spoločnosti  čitateľov rôzneho veku 

či veľkosti, ktorí sa od prvej prečí-

tanej stránky smiali, hrali a  preží-

vali jedno fantastické dobrodruž-

stvo za druhým. Na tejto výpravnej 

ceste do záhradky a lesa im pomoh-

la predovšetkým samotná autorka, 

mamička a  čarovná víla v  jednom, 

ktorá svojím prejavom a  kreatív-

nym prístupom nielen k  čítanému 

textu premenila priestory miestne-

ho Antikvariátiku na jedno magic-

ké miesto. Nakoniec, knihy Zuza-

ny Štelbaskej predstavujú pomerne 

praktický návod, ako bezproblémo-

vo zvládnuť výchovu deti. Filipko 

i Zornička vyzdvihujú dôležitosť ro-

dinných vzťahov, snahu včleniť sa 

do užšieho kolektívu, naučiť sa vá-

žiť si živú a neživú prírodu, nebáť sa 

škodcov, ktorí majú v našom živote 

svoje miesto, hoci sú škaredí a nie-

kedy aj nebezpeční a, čo je najdô-

ležitejšie, užívať si detstvo plným 

priehrštím.

Deti, ktoré na čítanie prišli, a  ne-

bolo ich veruže málo, sa zase do-

zvedeli čosi o  tom, ako taký autor 

knihy vyzerá, aké náročné je akú-

koľvek knihu vôbec vytvoriť, kde 

autor hľadá všetky svoje inšpirácie 

a prečo je veľmi dôležitá i práca ilu-

strátora, ktorý vdýchne knihe život 

pomocou svojich obrázkov. Rodičia 

sa zasvätili do tajomstiev kvalitnej 

detskej literatúry, ktorú má Zuza-

na Štelbaská v  malíčku, keďže ak-

tívne recenzuje knihy pre deti, a na 

pretras prišla i domáca animovaná 

tvorba pre najmenších a jej nelicho-

tivý nedostatok na televíznych ob-

razovkách.

Autorské čítanie so Zuzanou Šte-

lbaskou bolo jednoducho očarujúce. 

Preto jej patrí moja vďaka, a to aj za 

to, čo pre detskú literatúru už roky 

robí. A jedno veľké ďakujem patrí aj 

organizátorom podujatia, moderá-

torke, deťom, ktoré na čítanie pri-

šli, ich rodičom, ako aj malému Fi-

lipkovi, ktorý si podobne ako ten 

rozprávkový, obľúbil malé daphnie.

Miroslava Inglotová, 

pani učiteľka MŠ 1. mája 4

Autorské čítanie so Zuzanou Štelbaskou

Talkšou so Zuzanou Štelbaskou  foto Archív autora

Tri najvyššie geografi cké kóty 

nad mestom - Tanád (938, 8 m 

n. m.) spolu s vrchom Paradajs 

(938, 9 m n. m.) a severne 

pokračujúcim Šobovom tvoria 

prírodnú horskú bariéru 

oddeľujúcu povodie rieky Hron 

od povodia rieky Ipeľ. 

Tento horský hrebeň ohraničujúci 

Banskú Štiavnicu zo západnej a čias-

točne severozápadnej strany je záro-

veň aj geografi cky najvyšším relik-

tom štiavnicko-hodrušskej hráste, 

ktorej vznik priamo súvisí s násled-

ným drahokovným a polymetalic-

kým zrudnením, viazaným na žily 

bansko-štiavnického a hodrušské-

ho rudného rajónu. Priamo nad 

mestom dominuje výhľadu však len 

podružný vrchol hrebeňa Paradajsu 

(916, 8 m n.m.), označený zďaleka 

neprehliadnuteľným krížom. Kríž 

bol sem premiestnený z vrchu kal-

vária (pôvodne Scharfenberg, 749 

m n. m.) pravdepodobne po roku 

1745, kedy bola dokončená výstav-

ba horného kostola kalvárie alebo 

po roku 1751, kedy bola dokončená 

a posvätená celá kalvária. Práve ten-

to vrchol ponúka  nádherný výhľad 

na historickú Banskú Štiavnicu. 

Ivan Herčko

Banská Štiavnica na pohľadniciach

Vilová štvrť  foto Archív autora

Hromnice – 2.2.
,,Na Hromnice o hodinu více.“

Vianočné sviatky sú za nami, oslava 

nového roka taktiež. Po bláznivom 

období prišlo pokojné oddychova-

nie počas sviatkov, oslavy Nového 

roka 2017 ušli ako voda.

Prvý mesiac roka utiekol ako voda. 

Ani sme sa nenazdali a prišlo k nám 

hromničné obdobie. 2.februára si 

pripomíname sviatok Očisťovania 

blahoslavenej Panny Márie, kto-

ré sa konalo podľa predpisov Moj-

žišovho zákona. V kostoloch po ce-

lej Slovenskej republike sa v tento 

deň svätia tzv. Hromničné sviečky. 

Tieto posvätné sviece, ktoré si ľudia 

vezmú domov, slúžia na viacero vy-

užití ako napríklad: keď sa v dome 

nachádzal chorý alebo umierajú-

ci človek, zapálila sa hromničná 

sviečka a modlili sa pri ňom. Takis-

to sa hromničné sviečky používa-

li aj počas letných búrok na ochra-

nu ľudských príbytkov. Všetkým je 

iste známa aj pranostika, ktorá sa 

týka Hromníc. ,,Na Hromnice o  ho-

dinu více“, viete prečo? Pretože sa 

dni predlžujú, slnko neskôr zapadá 

a skôr vychádza. Jednoducho – dni 

sú dlhšie.

Milí Štiavničania, priatelia, rodina 

a známi, dovoľte mi ešte vrátiť sa 

na prvý deň v roku a touto formou 

vám všetkým popriať všetko dob-

ré do nového roku 2017, aby tento 

rok bol oveľa lepší ako bol predoš- 

lý. Hlavne, aby ste mali veľa zdra-

via, šťastia, lásky, mnoho osobných 

a pracovných úspechov a aby ľudia 

boli k sebe ľudskejší, milší a chápa-

vejší...

Filip Golian

Ponuka práce
Hľadáme vodiča pre Technické služ-

by, mestský podnik Banská Štiavni-

ca na nákladné vozidlá a strojníka. 

Súrne! Bližšie info: ts.referent@ban-

skastiavnica.sk, mobil: 0911 523 

404 - Ing. Michaela Benková. 

TS, m.p., BŠ

Mestská knižnica

Pobočka Drieňová

Oddelenie pre deti a mládež v 

priestoroch Základnej školy Jozefa 

Kollára na 1. posch. Otváracie hodi-

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

Kontakt: 045/694 96 58

Email: kniznica@banskastiavnica.

sk                                                      MsK
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oznamy, pozvánky
spomienky

OZNAMY

Spomienka

Prestalo Ti srd-

ce biť, nestihla 

si s  nami ani 

rozlúčiť. Nemô-

žeme ťa zobudiť ani najkrajším 

slovom, preto Ti na hrob drahá 

mamka dáme kytičku a povie-

me zbohom.

Dňa 15. februára 2017 

uplynie 5. rokov, čo nás na-

vždy opustila milovaná mam-

ka, stará a  prastará mamka 

pani Anna Lovasová. Kto 

ste ju poznali, venujte jej ti-

chú spomienku.

Smútiaca rodina 

Spomienka

„Čas plynie, 

smútok zostá-

va, tá strata 

v srdciach bolieť 

neprestáva.“

Dňa 9.2.2017 si pripome-

nieme 3.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.

Spomínajú manželka 

Elena, dcéra Elena,

 vnučka Andrea

Oznam
Slovenský zväz telesne po-

stihnutých v B. Štiavnici ozna-

muje svojim členom, že dňa 

14.2.2017 (utorok) sa uskutoč-

ní rekondičný zájazd do Ková-

čovej. Odchod autobusu o 11:00 

hod. z Križovatky. Poplatok 10,-

Eur (cestovné, vstupenka) pro-

síme uhradiť v kancelárii zväzu 

v PO, ST a ŠT. 

Ivan Madara

Svetový deň rakoviny je inicia-

tíva, ktorú vyhlásila Medzi-

národná únia proti rakovine 

(UICC) (www.uicc.org/) a 

pripomína sa od roku 2002.

Svetový deň boja proti rakovine sa v 

rokoch 2016-2018 bude niesť v du-

chu hesla „Dokážeme. Dokážem.“ Ke-

ďže rakovina rôznym spôsobom 

ovplyvňuje každého z nás, všetci 

máme možnosť konať tak, aby sme 

znížili jej vplyv na jednotlivcov, rodi-

ny a komunity. Svetový deň boja pro-

ti rakovine nám dáva šancu premýš-

ľať o tom, čo môžeme urobiť. Nech sa 

rozhodneme spraviť čokoľvek, doká-

žeme - dokážem spraviť zmenu v boji 

proti rakovine.

Prečo heslo „Dokážeme. Dokážem.“? 

Za ním sa skrýva obsah, ktorý vám 

v krátkosti priblížime:

Dokážeme podnietiť a uskutočniť 

prevenciu, predchádzať rakovine, po-

vzbudiť vnímanie rizikových faktorov 

vzniku rakoviny, budovať zdravé pros-

tredie, zlepšiť prístup k liečbe rakovi-

ny,  vybudovať kvalitnú pracovnú silu 

v starostlivosti o chorých s rakovinou, 

formovať zmenu politiky, odôvodniť 

investície do kontroly rakoviny, spo-

lupracovať s cieľom zväčšiť dopad pre-

vencie na vznik nových ochorení.

Dokážem viesť zdravý životný štýl. 

Pochopiť, že včasné zachytenie môže 

zachrániť životy, žiadať podporu, 

podporovať iných, prevziať kontrolu 

nad svojim životom s rakovinou, mi-

lovať a byť milovaný, byť samým se-

bou, vrátiť sa do práce, zdieľať svoj 

príbeh, otvorene o tom hovoriť.

Podľa odhadov WHO sa asi jednej 

tretine prípadov rakoviny dá predísť. 

Súvisí to predovšetkým s vonkajší-

mi rizikovými faktormi, ako sú fajče-

nie, požívanie alkoholu, či množstvo 

fyzickej aktivity. Na riziko výskytu 

rakoviny vplýva viacero vecí a pre-

to je dobré dodržiavať niekoľko zá-

sad, ktoré môžu riziko znížiť. K nim 

patrí udržiavanie zdravej telesnej 

hmotnosti, pravidelné cvičenie, do-

statok spánku, obmedzená spotreba 

alkoholu, vyhýbanie sa chemikáliám, 

ktoré môžu spôsobovať rakovinu, 

vyhýbanie sa veľkým dávkam žiare-

nia, konzultácie s lekárom ohľadom 

vhodnosti využívania hormonálnej 

antikoncepcie.

Prevencia

- rakoviny prsníka spočíva v samovy-

šetrovaní prsníkov raz za mesiac až 

dva po menštruácii. V 70% si ochore-

nie zistí žena sama. Netreba zabúdať 

na pravidelné preventívne prehliadky. 

Pri skorom záchyte je úspešnosť liečby 

viac ako 90%. U nás sa zanedbáva pre-

vencia, a preto máme horšie výsledky 

ako iné rozvinuté krajiny.

- rakoviny semenníkov a  prostaty 

spočíva v preventívnych prehliadkach 

u urológa. Treba sa vyvarovať úrazov, 

pádov. Sedavý spôsob života tiež pred-

stavuje riziko vzniku rakoviny. Preto 

netreba zanedbávať pohyb a správnu 

životosprávu s pestrou stravou.

- rakoviny pľúc spočíva hlavne v ukon-

čení fajčenia, a  pritom nezáleží 

v akom veku, obmedzení pobytu a po-

hybu v zafajčených priestoroch. Rizi-

ko vzniku ochorenia je priamo úmer-

né dĺžkou doby fajčenia, vekom, kedy 

človek začal fajčiť.  Aby sa zabránilo 

ochoreniam mladých ľudí, treba ich 

informovať o rizikách fajčenia.

- rakoviny kože spočíva v  ochrane 

pred nadmerným slnečným žiare-

ním vhodnými krémami a dĺžkou po-

bytu na slnku. Ak sa na koži vytvoria 

novotvary, treba navštíviť kožného 

lekára. Konzultovať je treba aj zme-

ny znamienok.

- rakoviny hrubého čreva a koneční-

ka. Tieto dva druhy rakoviny sa od-

lišujú. Kým rakovina hrubého čreva, 

trápi ľudí často, rakovina koneční-

ka je vzácne ochorenie, viac sa vy-

skytujúce u  žien. Prevencia spočíva 

v  správnom zložení stravy, obme-

dzení tukov, primeranom množstve 

vlákniny v  strave, pravidelnom vy-

prázdňovaní.

Všeobecne ako prevencia platí ne-

fajčiť, alebo prestať fajčiť, vyhýbať 

sa pobytu v zafajčených priestoroch, 

obmedziť riziká v  pracovnom pro-

stredí, nevystavovať sa rádioaktív-

nemu žiareniu. Je dôležité naučiť sa 

relaxovať, aktívne odpočívať, dbať 

na vyváženú stravu. Nekonzumo-

vať potraviny napadnuté hnilobou 

a plesňou. Piť alkohol len príležitost-

ne, dbať na pravidelnú fyzickú aktivi-

tu, ideálne aspoň 20-30 minút den-

ne, beh, plávanie, chôdza. Udržiavať 

si primeranú telesnú hmotnosť. Čer-

pané z www.worldcancerday.org, do-

plnené.

RÚVZ

Odd. výchovy k zdraviu

4. február – Svetový deň rakoviny

Kde: Kammerhof, Dielnička

Kedy: február 2017

Bližšie informácie: Anna Ďurico-

vá, 045 694 94 51(36), enviro@mu-

zeumbs.sk.

2.2.2017 štvrtok (14,00 – 16,00) - 

Maľovanie na hodváb, 3,5 – 10 €

8.2.2017 streda (14,00 – 16,00) - 

Háčkovanie, 1,5 €

9.2.2017 štvrtok (14,00 – 16,00) - 

Háčkovanie, 1,5 €

15.2.2017 streda (14,00 – 16,00) - 

Základy patchworku, 1,5 €

16.2.2017 štvrtok (14,00 – 16,00) - 

Základy patchworku, 1,5 €

22.2.2017 streda (12,00 – 16,00) - 

Smaltovanie príveskov, náušníc, 1,5 

– 4,5 €

- Tvarovanie z hliny 1,5 €

- Batikovanie hodvábnych šatiek 

a šálov, 3,50 - 10 €

23.2.2017 štvrtok (12,00 – 16,00) - 

Smaltovanie príveskov, náušníc, 1,5 

– 4,5 €

- Plstenie brošní a  náušníc z  ovčej 

vlny, 1,5 €

- Tkanie na doštičkách, 1,5 €

24.2.2017 piatok (12,00 – 16,00) - 

Pletenie košíkov z pedigu, 3-8 €

- Smaltovanie príveskov, náušníc, 

1,5 – 4,5 €

- Drôtovanie, 1,5 €

25.2.2017 sobota (9,00 – 14,00) - 

Vlastnoručne vymiesený a upečený 

chlebík, 1,5 €

- Smaltovanie príveskov,  náušníc, 

1,5 – 4,5 €

- Drôtovanie, 1,5 €

SBM

Slovenské banské múzeum pozýva 
na tvorivé dielne Hráme sa na remeselníkov

Citát
„Nájsť svoju radosť v radosti druhého, 

to je tajomstvo šťastia“. 

Georges Bernanos
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V dňoch 26. až 29. januára 2017 

sa v areáli výstaviska Incheba 

Expo v Bratislave konal už 

23. ročník veľtrhu cestovného 

ruchu ITF Slovakiatour. 

Sprievodnými výstavami boli Da-

nubius gastro, Poľovníctvo a  od-

dych a Wellness a Fitness. Opäť na 

veľtrhu nechýbali organizácie, kto-

ré reprezentovali  banskoštiavnický 

región. Od samého začiatku sa na 

veľtrhu v  rámci sprievodnej výsta-

vy Poľovníctvo a  oddych pravidel-

ne zúčastňuje Múzeum vo Svätom 

Antone i Stredná odborná škola les-

nícka z Banskej Štiavnice a ostatné 

roky aj Oblastná organizácia ces-

tovného ruchu Región Štiavnica 

svetové dedičstvo UNESCO. V rám-

ci stánku VÚC banskobystrické-

ho samosprávneho kraja sa tento 

rok úspešne predstavilo aj občian-

ske združenie Zlatá cesta a  na na-

šom stánku sme propagovali aj ZŠ 

s MŠ Maximiliána Hella v Štiavnic-

kých Baniach. SOŠL Banská Štiav-

nica a Múzeum vo Svätom Antone 

využili opäť aj možnosť prezentovať 

svoje aktivity na pódiu v  hale B2. 

Študenti i  pedagógovia predstavi-

li sokoliarstvo, trubači poľovníc-

ke signály a  naše múzeum Dni sv. 

Huberta (2. a 3. 9. 2017 - 27. roč-

ník) i  Detské dni sv. Huberta (21. 

a 22. 6. 2017 - 6. ročník). Na veľtrhu 

sa začali aj podujatia v rámci jubilej-

ného roku 50. výročia od vzniku 

Československého klubu sokolia-

rov. Naše múzeum predstavilo aj 

spoločný projekt „Svet zvierat“, kto-

rý pripravujeme pre detských náv-

števníkov na sezónu spoločne so ZŠ 

s MŠ Maximiliána Hella v Štiavnic-

kých Baniach. Práve táto škola ako 

prvá na svete vyučuje sokoliarstvo. 

Na naše stánky zavítali aj významní 

hostia: ministerka pôdohospodár-

stva a  rozvoja vidieka SR Gabriela 

Matečná, štátny tajomník MPRV-

SR Gabriel Csicsai, veľvyslanky-

ňa Brazílie v Bratislave J. E. Susan 

Kleebank, veľvyslankyňa Bulhar-

ska v  SR J. E. Yordanka Chobano-

va, Marián Kotleba predseda VÚC 

Banskobystrického samosprávneho 

kraja,... a mnohí ďalší. Na tohtoroč-

nom veľtrhu vystavovalo 741 vysta-

vovateľov z 25 krajín a navštívilo ho 

69 386 návštevníkov. V Múzeu vo 

Svätom Antone, aj  na SOŠL Ban-

ská Štiavnica sme úprimne radi, že 

sme mohli reprezentovať náš krás-

ny kraj pod Sitnom na takom pre-

stížnom medzinárodnom podujatí 

cestovného ruchu.

Marian Číž

ITF Slovakiatour 2017

Prezentácia sokoliarstva na veľtrhu CR  foto Archív autora

INZERCIA

Obec Štiavnické Bane urobila veľký krok 
vpred, keď sa namiesto vystúpenia z pa-
miatkovej rezervácie rozhodla zrekonštru-
ovať chátrajúcu kruhovú baštu, poslednú 
zo zaniknutého protitureckého opevnenia. 
Vďaka úspešnému projektu získali nielen 
obyvatelia Štiavnických Bani obnovenú 
dominantu. Projekt pod názvom „Rekon-
štrukcia bašty a zriadenie expozície Maxi-
miliána Hella – Štiavnické Bane“ podpo-
rili: Finančný mechanizmus Európskeho 
hospodárskeho priestoru tzv. Nórske gran-
ty sumou 238 245 EUR, Úrad vlády Slo-
venskej republiky so sumou 42 043 EUR 
a obec Štiavnické Bane participovala so su-
mou 49 463 EUR.
Bašta nadobudla svoje nové využitie. Boli 
v nej zriadené dve expozície. Jedna venova-
ná astronómovi 18. storočia Maximiliáno-
vi Hellovi - rodákovi zo Štiavnických Baní 

a druhá zameraná na prvenstvá a jedineč-
nosti obce. V strmom teréne boli vytvore-
né dve nové prístupové cesty, pričom jedna 
vedie priamo od cesty po drevenom scho-
disku. Po obci bol zároveň zriadený nový 
historicko – náučný chodník, ktorý návštev-
níka bude sprevádzať po najzaujímavejších 
pamiatkach spätých s históriou tohto neoby-
čajného kraja.
Projekt bol započatý v novembri roku 2014. 
Po zdĺhavom verejnom obstarávaní sa reál-
ne začalo s rekonštrukčnými prácami až v 
októbri 2015. V neuveriteľne krátkom čase 
jedného roku sa podarilo urobiť z ruiny s de-
ravou strechou skrytou v húštine reprezen-
tatívny objekt, ktorý priam svieti na okolo-
idúcich. Dňa 27.1.2017, v piatok, sa konala 
v obecnom kine záverečná konferencia pri 
príležitosti slávnostného otvorenia bašty. 
Červenú stuhu prestrihli veľvyslankyňa Nór-

skeho kráľovstva p. Inga Magistad a Ing. J. 
Mojžiš za Úrad vlády SR spolu so starostom 
obce Stanislavom Neuschlom. Slávnostný 
prípitok na „zdravie bašty“ si dalo viac ako 
60 účastníkov konferencie. Piargčania majú 
byť naozaj na čo hrdí, bašta sa podarila.
Projekt je fi nancovaný z grantov Islandu, 
Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom 
Finančného mechanizmu EHP a zo štátne-
ho rozpočtu Slovenskej republiky.
Supported by a grant from Iceland, Liech-
tenstein, Norway and co-fi nanced by the 
State Budget of the Slovak Republik.
„Zachráňme dedičstvo našich predkov“ - 
„Save the heritage of our ancestors“ www.
eeagrants.sk.

Mgr. Andrea Wallnerová  
– manažérka publicity

Mgr. Janetta Hudecová 
– koordinátorka projektu

Bašta – nová dominanta obce Štiavnické Bane

ponuka
práce

1. Vedúci barman, J & T Logistic, 

s.r.o. (Dolná 12/A, Banská Štiav-

nica, p. Tereň, tel.: 0902903290, 

email: penzionkika@penzionkika.

sk, SO, 1 VPM, nástup ihneď

2. Vodič nákladného motorového 

vozidla, kamiónu, BS Trans s.r.o., 

SNP 815/13, Banská Štiavnica, 

tel.: 0905749355, SO, 1 VPM, ná-

stup ihneď

3. Vodič nákladného motorové-

ho vozidla, kamiónu, STD Donivo 

a.s. odštepný závod Banská Štiav-

nica, Dolná 5 , Banská Štiavnica, 

p. Petríková, tel.: 0917628264, 

e-mail: petrikova@std.sk, ZV, 8 

VPM, nástup ihneď

4. Vodič nákladného motorového 

vozidla, Technické služby, mest-

ský podnik Banská Štiavnica, Šol-

tésovej 1, Banská Štiavnica, tel.: 

0911523404, 0456922243, e-ma-

il: ts.riaditel@banskastiavnica.sk, 

SO/ ÚSO, 2 VPM, nástup ihneď

5. Zlievarenský robotník a for-

movač, zlievarenský robotník/od-

lievač do kokíl, Four Trade s.r.o., 

Antolská 27, Banská Štiavnica, 

p. Sekerešová, tel.: 0908676304, 

e-mail: ft@ft.sk, NSO, 3 + 4VPM, 

nástup ihneď

6. Triedič odpadov a údržbár, Ro-

tobalance, s.r.o., Antolská 2, Ban-

ská Štiavnica, p. Palovičová, tel.: 

0908501963, e-mail: martina.

palovicova@rotobalance.sk, SO/

ÚSO, 1+1 VPM, nástup ihneď

7. Tesár, Teskont, s.r.o., SNP 

1802/29, Banská Štiavnica, p. 

Mizera ,tel.: 0905521938, email: 

teskont@gmail.com, SO, 1 VPM, 

nástup ihneď

8. Šička, Falco SK s.r.o., Zigmund 

šachta 13, Banská Štiavnica, tel.: 

0911294198, e-mail: info@falco.

sk, NSO/SO, 3 VPM, nástup ih-

neď

9. Šička, Sedačky s.r.o., Tabako-

vá 1, Banská Štiavnica, p. Zvrško-

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

dacky@sedacky.com, SO/ ÚSO , 2 

VPM, nástup ihneď.

Spracovala: Ingrid Kosmeľová

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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Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka

Aktuálne fi lmy v kine Akademik
Piatok 3.2. o 18:30 hod.Piatok 3.2. o 18:30 hod.

MilUji ťe ModřeMilUji ťe Modře

Romantický/komédia, ČR, 97 min., Romantický/komédia, ČR, 97 min., 
MP:12. Vstupné: 4€. Film rozpráva MP:12. Vstupné: 4€. Film rozpráva 
príbeh mladého maliara a kunsthis-príbeh mladého maliara a kunsthis-
torika Karla Bárty, ktorý v deň, keď torika Karla Bárty, ktorý v deň, keď 
prichádza o prácu v Národnej galérii, prichádza o prácu v Národnej galérii, 
stretne náhodou a za naproste kurióz-stretne náhodou a za naproste kurióz-
nych okolností dievčinu Terezu, krás-nych okolností dievčinu Terezu, krás-
nu, živelnú a veľmi svojráznu.. Títo nu, živelnú a veľmi svojráznu.. Títo 
dvaja sa do sebe zamilujú a prežívajú dvaja sa do sebe zamilujú a prežívajú 
nádherné dobrodružstvo zbližovania, nádherné dobrodružstvo zbližovania, 
stretávania, spoznávania, až zistia, že stretávania, spoznávania, až zistia, že 
jeden bez druhého nemôžu existovať. jeden bez druhého nemôžu existovať. 
Jedným slovom Miluji te modře je prí-Jedným slovom Miluji te modře je prí-
beh, ktorý pobaví, rozosmeje, ale i doj-beh, ktorý pobaví, rozosmeje, ale i doj-
me, príbeh, ktorý musíte prežiť celým me, príbeh, ktorý musíte prežiť celým 
svojim srdcom!svojim srdcom!

Sobota 4.2. o 18:30 hod.Sobota 4.2. o 18:30 hod.

PsiA dUšAPsiA dUšA

Dobrodružný/Komédia/Dráma/Ro-Dobrodružný/Komédia/Dráma/Ro-
dinný/Fantasy, USA, 2017, 100 dinný/Fantasy, USA, 2017, 100 
min., MP. Vstupné: 4€. Všetky psy, min., MP. Vstupné: 4€. Všetky psy, 
psiská aj psíčkovia sú na svete preto, psiská aj psíčkovia sú na svete preto, 
aby rozdávali lásku. aby rozdávali lásku. 

Nedeľa 5.2. o 16:00 hod.Nedeľa 5.2. o 16:00 hod.

LichožrúTiLichožrúTi

Animovaný, 86 min., ČR, MP. Vstup-Animovaný, 86 min., ČR, MP. Vstup-
né: 4€. Vy ich nepoznáte, no oni vás né: 4€. Vy ich nepoznáte, no oni vás 
majú v hrsti. Nikdy ste ich nevide-majú v hrsti. Nikdy ste ich nevide-
li, hoci žijú u vás doma. Neviete, kde li, hoci žijú u vás doma. Neviete, kde 
máte druhú ponožku ? Oni si na nej máte druhú ponožku ? Oni si na nej 
práve pochutnávajú. Dávajte si po-práve pochutnávajú. Dávajte si po-
zor, pretože tieto malé potvorky sa zor, pretože tieto malé potvorky sa 
najnovšie objavujú aj v kinách. Veľké najnovšie objavujú aj v kinách. Veľké 
dobrodružstvá malého pleteného licho-dobrodružstvá malého pleteného licho-
žrúta sú nabité humorom a akciou. žrúta sú nabité humorom a akciou. 

Nedeľa 5.2. o 18:30 hod.Nedeľa 5.2. o 18:30 hod.

VšeTko Alebo NičVšeTko Alebo Nič

Komédia/romantický, ČR, 107 min., Komédia/romantický, ČR, 107 min., 
MP:12. Vstupné: 4€.MP:12. Vstupné: 4€.

Utorok 7.2. o 18:30 hod.Utorok 7.2. o 18:30 hod.

Noc NA zeMiNoc NA zeMi

Komédia/Dráma/Poviedkový, Fran-Komédia/Dráma/Poviedkový, Fran-
cúzsko/Nemecko/USA/Veľká Bri-cúzsko/Nemecko/USA/Veľká Bri-
tánia/Japonsko, 1991, 129 min. tánia/Japonsko, 1991, 129 min. 
Vstupné: 3€ /ČSFD 85%/. Film sa Vstupné: 3€ /ČSFD 85%/. Film sa 
odohráva počas jednej noci v rôznych odohráva počas jednej noci v rôznych 
časových pásmach v piatich rôznych časových pásmach v piatich rôznych 

mestách na Zemi. Hlavnými postava-mestách na Zemi. Hlavnými postava-
mi sú miestni taxikári a ich pasažieri. mi sú miestni taxikári a ich pasažieri. 
Jarmusch pritom jemne parafrázuje Jarmusch pritom jemne parafrázuje 
typické postavy, žánre a štýly jednot-typické postavy, žánre a štýly jednot-
livých kinematografi í z týchto krajín, livých kinematografi í z týchto krajín, 
nechýba tu tak Hollywood, newyorská nechýba tu tak Hollywood, newyorská 
škola, francúzsky neobarok, talianska škola, francúzsky neobarok, talianska 
fraška či severská temnota. fraška či severská temnota. 

Streda 8.2. o 19:00 hod.Streda 8.2. o 19:00 hod.
Štvrtok 9.2. o 18:30 hod.Štvrtok 9.2. o 18:30 hod.

PÄťdesiAT odTieňov PÄťdesiAT odTieňov 

TeMNoTYTeMNoTY

Dráma/Romantický/Erotický, USA, Dráma/Romantický/Erotický, USA, 
2017, 117 min., MP:15. Vstupné: 4€2017, 117 min., MP:15. Vstupné: 4€
Odmietnutý Christian Grey sa pokú-Odmietnutý Christian Grey sa pokú-
si presvedčiť Anastasiu, aby obnovi-si presvedčiť Anastasiu, aby obnovi-
li ich vzťah. Tá súhlasí, avšak len pod li ich vzťah. Tá súhlasí, avšak len pod 
podmienkou, že sa zmenia pravidlá, na podmienkou, že sa zmenia pravidlá, na 
ktorých doteraz ich vzťah fungoval. Vo ktorých doteraz ich vzťah fungoval. Vo 
chvíli, keď sa medzi nimi začne obno-chvíli, keď sa medzi nimi začne obno-
vovať dôvera a do ich spolunažívania vovať dôvera a do ich spolunažívania 
sa vráti stabilita, začnú sa okolo nich sa vráti stabilita, začnú sa okolo nich 
motať temné tiene z Christianovej mi-motať temné tiene z Christianovej mi-
nulosti. Ich cieľom je zničiť spoločnú nulosti. Ich cieľom je zničiť spoločnú 
budúcnosť páru. budúcnosť páru. 

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 vy-

zdvihnúť v redakcii ŠN. Správne zne-

nie krížovky z č.2/2017: „Ak o tom vie-

te snívať, dokážete to robiť.“ Výhercom 

sa stáva Eva Uhrinčaťová, Križo-

vatka 15, Banská Štiavnica. Srdeč-

ne blahoželáme! Tento týždeň hráme 

o poukážku na konzumáciu v hod-

note 10,-eur v pizzérii, reštaurácii 

Black M, Nám. sv. Trojice 6/2, Ban-

ská Štiavnica. Vašou úlohou je správ-

ne vylúštiť krížovku a zaslať ju spolu 

s kupónom do redakcie ŠN v termíne 

do 13.2.2017.

V tajničke sa ukrýva výrok Seneca: 

„Telesnou chybou sa ... (dokončenie v 

tajničke).

A., Opuchlo, cudzie žen. meno, ho-

vor,

B., Začiatok tajničky,

C., Boh v severských krajinách, zvuk 

po blesku, škrabka na pluhu, spo-

luhlásky v slove račno,

D., Dookola, Reno naopak, srnka, 

Koniec tajničky,

E., Ozn. áut Rumunska a Kambodže, 

už aj, izbová rastlina, čierno-sivý 

vták,

F., Prvé písmeno abecedy s dĺžňom, 

mravnosť, útok, koniec pretekov, 

ozn. ruských lietadiel,

G., Starší názov Th ajska, spoloč-

nosť skr., biceps, družka Adama,

H., Orchester skratka, rod, sníval, 

cestovný prístrešok,

I., Samohlásky v  slove Rudo, plač 

česky, horúčava, vyhynutý kočov-

ník, draslík,

J., Silák bez prízvuku, osmička, slo-

venská rieka, áno česky ľudovo,

K., Liek na hypertenziu, somár, 

meno Mikušeka, kopnutie,

L., 3. Časť tajničky, spojka.

1., Kyslík, predložka, 2. časť taj-

ničky, sadnutie,

2., Vták s chocholom, Miroslav, no 

nárečovo,

3., Zhotovil šitím, hrášok, straš vtá-

ky,

4., Ľan bez mäkčeňa, inam, ide to 

dobre,

5., Osobné zámeno, srd, sláčik, oska,

6., Mesto na Slovensku, indián, 

hmyz podobný včele,

7., Meno psa, Atun, Ústavný súd, 

ozn. WC,

8., Baňa na kameň, posielal, smero-

val, predložka 2. pád,

9., Opalok, parlament, Anno Domini,

10., Opak lesklo, časť cvičenia, pohlo,

11., Malá Eva, dul, obyvateľ Arábie,

12., Česky vie, spojka, šúchal, súvi-

siaci so slonom,

13., Staroegyptský boh slnka, sku-

točnosť, nasýtený uhľovodík, pojem 

duše u Egypťanov,

14., Hliník, člnok, meno Palúcha, 

naša TV,

15., Dar nevesty, meno Mikušeka, 

hŕba.

Pomôcky: Siam, Etán, Ra, Ka, Se-

reď, Inu

Pozn. aut.: Interpunkčné znamien-

ka sa neberú do úvahy!

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

K

L

Kupón č. 4
Krížovka
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Mestská knižnica
v priestoroch Rubigallu

Otváracie hodiny:

Po, Ut, St, Pi: 8:00 – 17:00

Štvrtok: 13:00 – 17:00

Kontakt: 045/6949658

Obedňajšia prestávka: 

11:30 – 12:00

email: kniznica@banskastiavnica.sk

MsK

Regina Schinglerová sa 

narodila a vyrástla v Banskej 

Štiavnici. 

Krásna múza s husľami, ktorá je ozdo-

bou exkluzívnych koncertných pódií 

na Kanárskych ostrovoch, sa s nami 

podelila o svoje spomienky, zážitky a 

sny.

Aké boli vaše prvé i ďalšie kroky 

na ceste do čarovného sveta hud-

by?

Ako sa začal môj hudobný príbeh? 

Mala som 5 rokov. Hudobno-športo-

vá rodina, vedená tatkom Jozefom 

Schinglerom k rôznym športovým ak-

tivitám, z ktorých mi zostalo plávanie 

a mamkou Martou Schinglerovou k 

hudbe, ktorá sa venovala spevu a hre 

na klavír ako moja sestra Izabela. Mo-

tivovaná starým otcom, úžasným člo-

vekom, Ladislavom Coplákom, ktorý 

svoj voľný čas venoval husliam, saxo-

fónu, klarinetu a spevu. Spolu s dcé-

rou Martou tvorili skupinu známu 

nielen v banskoštiavnickom regióne. 

Snažili sa vniesť ma do sveta hudby, aj 

keď začiatky boli pre mňa dosť ťažké. 

Husle sú krásny nástroj, ale kvôli “ne-

pohodlnému postoju” a “dokonalosti hra-

nia” veľmi náročný. Pamätám si mo-

menty, kde husle boli na poslednom 

mieste a na množstvo výhovoriek ako 

sa vyhnúť súkromným lekciám. Hodi-

ny a hodiny cvičenia sa zdali nekoneč-

nými pre malé dieťa, akým som bola. 

Väčšia motivácia prišla, keď som za-

čala popri ZUŠ hrávať so starým ot-

com na rôznych akciách a pohreboch. 

Začalo sa mi zdať, že to husľové cviče-

nie má nejaký zmysel. Prešla som tak 

rokmi hudobnej školy, 2 roky konzer-

vatória a 2 roky VŠ pedagogickej so 

zameraním na hudbu. Po VŠ som sa 

zamestnala v Bratislave, až kým mi 

prišla pracovná ponuka, ktorá zmeni-

la a ovplyvnila môj život. Vrátila som 

sa do Banskej Štiavnice ako učiteľka 

huslí na ZUŠ. Po krátkom pôsobení na 

škole sme založili duo so skvelým člo-

vekom a hudobníkom Dodom Klim-

kom, ktorý komponoval svoju hudbu 

a okrem virtuózneho hrania na gitare 

dokázal zahrať skoro na každý nástroj 

(našťastie na husle nechal hrať mňa ). 

Začali sme žiakov zapájať, okrem ho-

dín klasickej hudby, do rôznych našich 

aktivít a vytvorili “open orchestra” Tra-

montana ,s ktorou sme sa zúčastni-

li na rôznych vystúpeniach na domá-

com pódiu po celom Slovensku, ale aj 

v okolitých krajinách. Vydali sme spo-

ločné CD a naplno žili životom hudby. 

Bolo to krásne obdobie, ktoré mi dalo 

veľa. Mohla som zapojiť hru huslí nie-

len do klasickej hudby, ale aj moder-

ných verzií našej (Dodovej) tvorby a 

známych hudobníkov. Hudba mi dá-

vala radosť, emócie, život. Toto ob-

dobie bolo úžasné, pretože som vide-

la “zrodenie” veľkej vášne pre hudbu zo 

strany všetkých študentov a priateľov, 

ktorí ma obklopovali. Emócie “narode-

né” z tejto skúsenosti a to najmä pô-

sobiace vo fantastickom prostredí  pl-

nom kúzla a čara, aké je len Banská 

Štiavnica schopná ponúknuť, urobila 

tieto okamihy najšťastnejšími v mo-

jom živote.

Drsnú krásu starobylej Banskej 

Štiavnice vystriedalo slnečné Ta-

liansko. Čo bolo príčinou takej veľ-

kej zmeny vo vašom živote? 

V roku 2004 som na dovolenke stretla 

“Lásku”, ktorá ma o rok nato priviedla 

k veľkej životnej zmene. Zameniť do-

mov za inú krajinu - Taliansko, a za-

čať ako “novonarodené dieťa” v tejto tak 

očarujúcej, rôznorodej krajine. Preži-

la som tu 10 rokov, s rôznymi hudob-

nými vystúpeniami, ale nielen s hud-

bou. Zostávala však vždy pri mne, v 

mojom srdci. Napriek krásam Talian-

ska sme s mojím manželom Andre-

om hľadali nové zážitky a skúsenosti 

na “teplejšom” mieste. V roku 2015 sa 

nám táto predstava splnila a presťaho-

vali sme sa na Kanárske ostrovy, kde 

slnko a more sú perfektnými spoloč-

níkmi nášho života. Po krátkom čase 

na ostrove som sa začala živiť hudbou. 

Pôsobím na rôznych pódiách a v zná-

mom “chill out” na Gran Canarii, kde 

každý večer s hudobníkmi, spevákmi 

a tanečníkmi pripravujeme vždy nové 

a zaujímavé predstavenia.

Exotické diaľky, šum oceánu, nád-

herná hudba, lesk koncertných pó-

dií  a na nich ako živý klenot mys-

teriózna žena s husľami. Je to svet 

hudby o akom ste snívali?

Netvorím vlastnú hudbu, pripravu-

jem si husľové verzie na hudobné pod-

klady známych skladieb. Cez klasiku 

(Bocelli, L. Fabian, Bach...)po hudbu 

modernú (Sia, D. Guetta, M. Cyrus, E. 

Inglesias, R. Martin...) sa snažím za-

nechať v ľuďoch  moje pocity, moje ja. 

Často hudobne kombinujem s rôzny-

mi spevákmi a hudobnými nástrojmi. 

Okrem toho mám za sebou neopa-

kovateľné hudobné vystúpenia, sva-

dobné, výročia, veľkolepé oslavy 25 

a 30 rokov komerčného centra SPAR 

Gran Canaria, Heineken, Moda Cali-

da GC, medzinárodné športové uda-

losti, koncerty na  výletných lodiach. 

Začiatkom marca sa pripravujem na 

otvorenie internacionálneho karne-

valu Maspalomas 2017, venovanému 

tento rok EU, ktoré bude aj naživo vy-

sielané španielskou a internacionál-

nou televíziou so známymi svetovými 

osobnosťami. V máji sa pripravujem 

na internacionálne stretnutie krajín 

EU, na udelenie ocenení komerčného 

centra SPAR Las Palmas GC, taktiež 

pripravujeme predstavenia do divadla 

a na výletné lode ako 8 členné zosku-

penie hudobníkov a spevákov lyriky.

Má tento splnený životný sen aj 

svoju odvrátenú stranu? 

Odvrátená strana je určite vzdialenosť 

od rodiny. Som šťastná, lebo mám 

krásny vzťah s mojimi rodičmi a ses-

trou. Som im zato vďačná. Vidieť ich a 

môcť objať tak málo ma vždy bolí, ale 

oni vedia a dúfam, že stále cítia moju 

lásku aj na diaľku a moje tóny, ktoré 

vždy posielam hlavne im. Žijem veľa 

rokov mimo domova, ale moje myš-

lienky a veľké "Ďakujem" za to, aká 

som a čo robím, patrí stále mojim naj-

drahším.

Naše čitateľky by možno zaujímal 

váš osvedčený recept na šťastie, 

úspech a krásu. 

Nemám recept na šťastie, úspech ani 

krásu. Za to aká som musím opäť 

ďakovať “génom” zdedeným po mo-

jich rodičoch, teda asi hlavne po ma-

mine. Pre šťastie a úspech sa snažím 

mať vždy v “šuplíku” nejaký cieľ, túžbu,  

snívať o niečom. Na dosiahnutie toh-

to cieľa musí každý z nás  prejsť rôz-

nymi momentmi, niekedy aj veľa vecí 

obetovať.

Neplánujete v  dohľadnom čase 

koncert na Slovensku, prípadne 

priamo v Banskej Štiavnici? 

Moja najbližšia túžba je určite prísť 

do Banskej Štiavnice a mať tu mož-

nosť zahrať si s Tramontanou, čo by 

pre mňa bola veľká radosť a česť. Ale 

páčilo by sa mi zorganizovať aj vystú-

penie Tramontany na Kanárskych 

ostrovoch, lebo jej hudbou dodnes re-

prezentujem a šírim virtuozitu ľudí, 

ktorých sa vo svete nenájde veľa. Za 

rozhovor ďakuje 

Janka Bernáthová

Pôvab, elegancia a odlišnosťSociálny taxík
Autobus je dobrá vec,

no taxík je lepší,

keď do neho sadnete

náladu vám zlepší.

Príjemný hlas ozve sa

v sociálnom taxíku.

„Pomaličky babička,

len žiadnu paniku.“

V rozhovore s Marošom

rýchle sa čas míňa.

A doma pri kávičke

už sa len spomína.

S príjemného stretnutia

hlava nerozbolí.

Keby aj tí statní,

takí milí boli.

Staroba je staroba,

rôčky pribúdajú.

Na to ale akosi,

mladí zabúdajú.

Tak vám vravím,

vy mladí, nevravte

do prieku,

lebo proti starnutiu

nevynašli lieku.

Aj vás to raz prikvačí,

lebo čas ten letí.

Potom sa vám v hlavičkách

určite rozsvieti.

Nebude to neskoro?

To na vás záleží.

Kto si ako ustelie,

tak si aj poleží...

Alica Gajanová

TOP 10 
Kina Akademik
Najnavštevovanejšie fi lmy za po-

sledné 3 mesiace:

1. Všetko alebo nič

2. Fantastické zvery a ich výskyt

3. Trollovia

4. Spievaj

5. Vaiana

6. Anjel pána 2

7. Assassin's Creed

8. Prvý kontakt

9. Pasažieri

10. Doctor Strange

OKŠaMK
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Mestské kúpele 
– plaváreň

Otváracie hodiny:

Plavecký bazén

PO: Zatvorené

UT: 11:00 – 20:30 

(15:00 – 17:00 – celý bazén PK)

ST – PI: 13:00 – 20:30 

(15:00 – 17:00 – celý bazén PK)

SO – NE: 14:00 – 20:00

PK – Plavecký klub Banská Štiav-

nica

Poskytuje služby:

- plávanie v plaveckom bazéne pre 

širokú verejnosť, deti, mládež, dô-

chodcov a  osoby so zdravotným 

postihnutím

- prenájom plaveckého bazénu 

formou objednávok pre školy, fi r-

my, organizácie a súkromné osoby

- oddelenú aj zmiešanú saunu pre 

ženy a  mužov s  odpočivárňou a 

ochladzovacím bazénom

- predaj jednorázových vstupe-

niek a permanentiek

Cenník bazén:

Dospelí: 2,-€/hod.

Deti 3 – 10 rokov 1,-€/hod.

Žiaci 10 – 18 rokov,

členovia SZPB, ZŤP 1,50€/hod.

Sauna

PO: Zatvorené

UT: muži – 14:00 – 19:00, 

zmiešaná: 19:00 – 20:00

ST: ženy – 14:00 – 19:00, 

zmiešaná: 19:00 – 20:00

ŠT: muži – 14:00 – 20:00

PI: ženy – 14:00 – 20:00

SO: muži – 14:00 – 18:00, 

zmiešaná: 18:00 – 20:00

NE: zmiešaná: 14:00 – 20:00

Cenník sauna:

Dospelí: 3,70€/hod., 7,-€/hod.

Deti 3 – 10 rokov: 1,70-€/hod.

Žiaci 10 – 18 rokov: 2,70€/hod.

Členovia SZPB, ZŤP: 2,-€/hod.

Bytová správa, BS

Pomoc pre 
zvieratká
OZ Senior Lilien pomáha opuste-

ným a týraným zvieratkám (psí-

kom a mačkám) v núdzi. Ak aj vy 

patríte k tým, ktorí by ste chceli 

pomôcť, či už materiálne alebo fi -

nančne, stačí ak sa obrátite na nás 

na tel.č.: 0904 151 820, 0905 463 

058 a 0910 903 947, príp. pošle-

te hotovosť na č. účtu: SK29 0200 

0000 0037 5445 4459 (VÚB). 

Bližšie info na: www.ozseniorli-

lien.sk. Ďakujeme! 

OZ Senior Lilien

Dňa 28. 1. 2017 sa uskutočnili 

v Estónskom Otepää Majstrov-

stvá Európy v zimnom 

triatlone, bol to pre Bohuša 

jeho tretí európsky šampionát 

v zimnom triatlone a zároveň 

aj tretia strieborná medaila, 

ktorú získal v rokoch 2003, 

2009 a 2017. 

Prvou disciplínou bol beh na 3,6 

km po náročnej zľadovatenej ceste. 

Po prezutí botasiek za cyklistické 

tretry v depe absolvoval na bicyk-

li dve kolá v dĺžke 7 km. Poslednou 

disciplínou po prezutí v depe boli 

bežky, korčuľovalo sa po náročnej 

5 km trati so stúpaniami a strmým 

zjazdom. Súťaže v zimnom triatlo-

ne prebiehali v novovybudovanom 

biatlonovom areáli. Výsledky na 

medailových umiesteniach v ka-

tegórii veteránov nad 60 rokov:

1. miesto Iskandar Shakhov Rus-

ko 47 min 51 sek.

2. miesto Bohuš Melicherčík 50 

min 36 sek.

3. miesto Eugen Öis Estónsko 54 

min. 22 sek.

V najbližšej dobe sa pripravuje Bo-

huš na slovenský pohár v zimnom 

triatlone. V apríli štartuje na behu 

Devín - Bratislava, v  júli plánuje 

súťažiť na Majstrovstvách Európy 

v kros triatlone a na záver sezóny 

2. septembra bude absolvovať Maj-

strovstvá sveta v behu do vrchu ve-

teránov.

Európska súťaž v  zimnom triat-

lone bola preňho fi nančne veľmi 

náročná, vzhľadom na dlhú ces-

tu do Estónska, štartovné, uby-

tovanie, stravu a materiálne vy-

bavenie. Preto Bohuš ďakuje pani 

primátorke Mgr. Nadežde Babia-

kovej, poslancom Mestského za-

stupiteľstva, ako aj všetkým, kto-

rí mu pomáhali. Ako reprezentant 

Slovenska, Bohuš reprezentoval aj 

štiavnický oddiel BM atletik Ban-

ská Štiavnica.

Roman Kuruc

Bohuš Melicherčík strieborný 
na Majstrovstvách Európy v zimnom triatlone

Bohuš Melicherčík na stupni víťazov  foto Tomáš Jurkovič

Spoločnosť Lidl v roku 2016 

postavila 10 detských ihrísk 

v mestách, ktoré získali vo 

svojich kategóriách najviac 

hlasov. 

Do hlasovania o ihrisko Žihadiel-

ko sa môžete zapojiť až do 28. 

februára 2017. Desať miest s naj-

vyšším počtom hlasov získa nové 

Lidl ihrisko Žihadielko a možno 

jedno z nich bude práve v Banskej 

Štiavnici.

Štiavnica je zaradená do kategórie 

do 10 999 obyvateľov spolu s mesta-

mi Hurbanovo, Ilava, Kráľovský Chl-

mec, Modra, Námestovo, Sobrance, 

Šurany, Tvrdošín, Veľké Kapušany, 

Veľký Meder a mestskou časťou Bra-

tislava – Lamač.

Ihrisko Žihadielko obsahuje herné 

prvky z odolných materiálov, ktoré 

spĺňajú prísne kvalitatívne a bezpeč-

nostné kritériá. Hodnota jedného 

Lidl ihriska Žihadielka je 87 000 €.

Hlasovanie v roku 2016 dopad-

lo pre Banskú Štiavnicu neslávne, 

zabojujme a napravme to spolu v 

roku 2017. Aj vďaka Vášmu hlasu 

môžu mať deti v Štiavnici už tento 

rok nové ihrisko. Hlasovať je možné 

na https://zihadielko.lidl.sk/ kaž-

dý deň!

Ján Petrík ml., OKŠaMK

Hlasujte za nové detské ihrisko!
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Od 01.03.2017 na prenájom 3-izbový 
byt s balkónom (80 m) na Ul. energetikov 

sídl. Drieňová, komplet prerobený a 
zariadený. Preplatky po úspore energií 

zostávajú nájomcovi, ďalej v cene nájmu 
je aj káblová TV a vlastné parkovacie 

miesto, ktoré je monitorované 
kamerovým systémom. Záujemcovia sa 
môžu informovať od 9:00 – 20:00 na tel. 
čísle: 0907 854 849, 0917 308 983.

služby

  Prenajmem zariadenú izbu v Š. 

Baniach, tel.č.: 0915 169 422

  Kúpim byt pod Kalváriou, tel.č.: 

0905 148 574

 Hľadáme spoľahlivú osobu na 

upratovanie penziónu a práce okolo 

domu. Požadujeme samostatnosť, 

predošlé skúsenosti výhodou. Kon-

takt: 0915 779 620

  Podkrovia, izolácie, drevené 

vikiere, stauplodne, podlahy, garan-

cia vysokej kvality a ľudovej ceny! 

Kontakt: 0902 147 715

reality

Obchodík pre PLNOŠTÍHLE Obchodík pre PLNOŠTÍHLE 
dámy a pánov v budove dámy a pánov v budove 

Nemocnice v Banskej Štiavnici Nemocnice v Banskej Štiavnici 
ponúka: tuniky, nohavice, ponúka: tuniky, nohavice, 

rifl e, kostýmy, spodné prádlo rifl e, kostýmy, spodné prádlo 
a ďalší textilný tovar, a to a ďalší textilný tovar, a to 

každý deň za akciové ceny!každý deň za akciové ceny!
Otvorené od 8.00 do 13.30 hod.Otvorené od 8.00 do 13.30 hod.

Spoločnosť Účtovanie, s.r.o. 

Vám ponúka komplexné účtovné, 
poradenské a ekonomické služby 

pre právnické osoby. 

Viac info: www.uctovaniesro.sk; 
info@uctovaniesro.sk; 

0907 991 556.

Inzerujte aj vy 
v Š  avnických
novinách

Drieňová - centrum
Centrum - Povrazník

Povrazník - Drieňová
Jedna cena za 1,50 Eur

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

od 7 - 18:00 hod.)

TAXI

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

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

á ž

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

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

0948 460 7000948 460 700
Pracovná doba:Pracovná doba:

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

Slovenské banské múzeum v Banskej ŠtiavniciSlovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici

  srdeène pozýva na

 Oslavu 390.výroèia prvého použitia pušného prachu

 v banskoštiavnickom baníctve 

  spojenú s prehliadkou Prachárne - obnoveného objektu
                                                                     skladu pušného prachu

8.februára 2017 o 15:00 hod
Sála komorských grófov, Kammerhof
8.februára 2017 o 15:00 hod
Sála komorských grófov, Kammerhof

Program :
15:00-16:00    Prezentácia príspevkov k téme výroèia:
                            Ing. Ondrej Michna, SBM Banská Štiavnica: 
                            „390. výroèie prvého použitia pušného prachu v banskoštiavnickom 

baníctve“
                           Ing. Marián Beòovský, PhD., SSTVP Banská Bystrica :
                           „Pokraèovanie odkazu našich  predkov v trhacej technike – SSTVP  

Banská Bystrica“
                            prof. Ing. Viliam  Bauer, Csc., STU Košice:
                            „Trhacie práce od Gašpara Weindla po súèasnos� “
16:00-16:15    Presun z Kammerhofu do Banského múzea v prírode, èas� Pracháreò
16:15-17:00    Návšteva Banského múzea v prírode, èas� Pracháreò

Program :
15:00-16:00 Prezentácia príspevkov k téme výroèia:

Ing. Ondrej Michna, SBM Banská Štiavnica: 

Ing. Marián Beòovský, PhD., SSTVP Banská Bystrica :

prof. Ing. Viliam  Bauer, Csc., STU Košice:

16:15-17:00 Návšteva Banského múzea v prírode, èas� Pracháreò

    
                            
                            

                           
                           

                            
                            
16:00-16:15    

    


