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INZERCIA

Dňa 7. februára 2017 navštívil 

mesto Banská Štiavnica 

minister životného prostredia 

László Sólymos spolu so 

štátnym tajomníkom Minister-

stva životného prostredia SR 

Norbertom Kurillom.

Na radnici ich privítala primátor-

ka mesta Nadežda Babiaková spo-

lu so zástupcom primátorky Maria-

nom Zimmermannom. Rokovania 

bol prítomný aj László Miklós ve-

dúci Katedry UNESCO pre ekolo-

gické vedomie a  trvalo udržateľ-

ný rozvoj TU vo Zvolene so sídlom 

katedry v Banskej Štiavnici. Primá-

torka mesta ministrovi životného 

prostredia predstavila hlavné prob-

lémy v oblasti životného prostredia, 

ktoré by bolo potrebné riešiť. Me-

dzi nimi spomenula aj vybudovanie 

vodovodu pre obyvateľov v  oblas-

ti Jergyštôlne ako aj riešenie tepel-

ného hospodárstva mestských kú-

peľov. 

Od 1.1. 2017 sa na území mesta 

Banská Štiavnica zavádza 

množstvový zber zmesového 

komunálneho odpadu práv-

nických osôb a fyzických osôb 

– podnikateľov. 

Množstvo zmesového komunálneho 

odpadu sa bude merať objemom vy-

vezených nádob. Každý platiteľ po-

platku – podnikateľský subjekt, úrad, 

škola, štátne organizácie majú povin-

nosť predložiť „Ohlásenie k poplatku za 

komunálny odpad pre právnické osoby 

a fyzické osoby – podnikateľov“. Ohláse-

nie treba predložiť do 31.03. 2017 na 

Mestský úrad Banská Štiavnica.

Bližšie informácie k  týmto zmenám 

vám podajú na Ekonomickom oddele-

ní Mestského úradu Banská Štiavnica. 

Tlačivo je zverejnené na internetovej 

stránke mesta a  fyzicky je dostupné 

v Klientskom centre mesta.

Ekonomické odd. MsÚ

Minister životného prostredia 
v Banskej Štiavnici

Zmeny v poplatku za komunálny odpad 
u podnikateľov a právnických osôb

Prijatie delegácie z Ministerstva ŽP na radnici  foto Michal Kríž

�3.str.
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DETSKÝ MAŠKARNÝ BÁL 
Druhý mestský

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

11.2., 12.2., 14.2. o 18:30 hod.11.2., 12.2., 14.2. o 18:30 hod.

Oznam
Bytová správa s.r.o. Banská Štiav-

nica, prevádzka Mestské kúpe-

le – plaváreň, oznamuje obyvate-

ľom a návštevníkom mesta Banská 

Štiavnica, že dňa 11.2.2017 (so-

bota), bude prevádzka plaveckého 

bazénu pre verejnosť otvorená z 

dôvodu konania sa plaveckých pre-

tekov až od 17.00 hod. Za tento 

posun otváracích hodín sa osprave-

dlňujeme. Otváracie hodiny pre 

saunu ostávajú nezmenené.

Slezáková Denisa, 

vedúca prevádzky

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
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6.2.

Tvorcovia a členovia redakčnej rady ŠN  foto Martina Ottinger 

V pondelok 6.2.2017 sa 

konalo v zasadacej miestnosti 

historickej radnice MsÚ v 

Banskej Štiavnici slávnostné 

vyhodnotenie Štiavnických 

novín za rok 2016. 

Medzi pozvanými hosťami nechý-

bali: primátorka mesta Mgr. Na-

dežda Babiaková, viceprimátor Ing. 

Marián Zimmermann, prednost-

ka MsÚ Ing. Ivana Ondrejmišková, 

ostatní členovia redakčnej rady a 

tvorcovia ŠN. Spoločne sme zbilan-

covali uplynulý rok vydávania ŠN a 

v diskusii sme si stanovili ciele tvo-

rivej práce vydávania novín pre rok 

2017. Jednou z prekvapení a no-

viniek je aj pripravovaná výstava v 

Kultúrnom centre k výročiu vydá-

vania Štiavnických novín, ktorá by 

mala byť pre všetkých čitateľov a 

priaznivcov slávnostne otvorená na 

jar. O vernisáži vás budeme infor-

movať na stránkach ŠN. Som veľmi 

rád, že aj napriek dnešným moder-

ným technológiám sa nájdu ľudia, 

naši čitatelia, ktorí sa neustále vra-

cajú k tlačenej forme vydávania 

Štiavnických novín a uprednost-

nia ju pred elektronickou verziou 

na webe. Ďakujem za pomoc a spo-

luprácu v uplynulom roku Mestu 

Banská Štiavnica, všetkým členom 

redakčnej rady, prispievateľom a 

čitateľom ŠN, ktorí nám zachovali 

svoju priazeň aj v roku 2016 a te-

ším sa na ďalšiu vzájomnú plodnú 

spoluprácu v roku 2017!

Michal Kríž

Vyhodnotenie činnosti 
Štiavnických novín za rok 2016

Mesto Banská Štiavnica hľadá 

kronikára mesta pre písanie 

mestskej kroniky. 

Kronikár mesta počas roka chrono-

logicky zaznamenáva čo najvernej-

šie dôležité fakty a udalosti zo života 

nášho mesta do návrhu (konceptu), 

ktorý predkladá na schválenie mest-

skému zastupiteľstvu.

Kronikár musí spĺňať nasledujúce 

požiadavky:

- písať gramaticky správne, vyhýbať 

sa dialektizmom a používať správnu 

spisovnú slovenčinu,

- o udalostiach písať pravdivo a úpl-

ne (k  úplnosti patria predovšetkým 

mená osôb, presné určenia miesta, 

dátum a všetky ostatné údaje, ktoré 

robia zápis vierohodným a cenným),

- ovládať prácu s počítačom a texto-

vým editorom.

Záujemcovia o  prácu kronikára sa 

môžu hlásiť písomne na Mestský 

úrad, Radničné nám. 1, 96924 Ban-

ská Štiavnica, v termíne do 28. feb-

ruára 2017.

Bližšie info: Ing. Jaromír Piliar, 

ved. odd. organizačného, vnútor-

nej správy a  sociálnych vecí, tel.č.: 

045/6949617, 

e-mail: jaromir.piliar@banskastiavni-

ca.sk.

MsÚ

Mesto Banská Štiavnica 
hľadá kronikára mesta

Moje mesto, 
naše svetové dedičstvo 2017

Zapojte sa do súťaže videí Moje 

mesto, naše svetové dedičstvo, 

ktorú vyhlásila Organizácia miest 

svetového dedičstva. Súťaž je ur-

čená pre mladých ľudí v  dvoch 

vekových kategóriách: 14 - 17 

rokov a 18 – 21 rokov. Podmien-

kou je natočenie videa prezentu-

júceho mesto svetového dedičstva 

v  anglickom, francúzskom alebo 

španielskom jazyku, v  max. dĺž-

ke 5 minút a jeho zverejnenie na 

youtube.com. Autor(i) víťazné-

ho videa v kategórii 14 – 17 rokov 

získajú odmenu vo výške 1 000,- 

USD, v  kategórii 18 – 21 rokov 

2 000,-USD a víťazné video bude 

prezentované na svetovom kon-

grese OMSD, ktoré sa bude konať 

v dňoch 31.10.- 3.11.2017 v Kjon-

gdžu v  Južnej Kórei. Viacej in-

formácií o  súťaži a  podmienkach 

nájdete na internetovej stránke: 

http://www.ovpm.org/en/video_

competition. Do súťaže sa je mož-

né prihlásiť na e-mailovej adrese: 

henrieta.godova@banskastiavni-

ca.sk. Termín na zverejnenie vi-

deí je do 31.7.2017.

Henrieta Godová

 Pracovné rokovanie s predsedom 

BBSK Ing. Mgr. M.Kotlebom za 

účasti riaditeľky SOŠ služieb a les-

níctva PhDr. V.Gregáňovej k spo-

lufi nancovaniu projektov a k rie-

šeniu projektových zámerov na 

získanie nenávratných fi nanč-

ných prostriedkov na zabezpeče-

nie a  skvalitnenie odbornej vý-

chovy na škole. 

 Pracovné rokovanie na Úrade 

BBSK s vedúcou Odd. sociálnych 

služieb a  zdravotníctva Ing. J.

Nehézovou k zabezpečeniu zdra-

votníckych služieb v B.Štiavnici.

 Redakčná rada VIO TV.

 Účasť na slávnostnom vyhodno-

tení činnosti týždenníka Štiavnic-

ké noviny za rok 2016.

 Zasadnutie Komisie výstavby, re-

gionálneho rozvoja a ŽP.

7.2.

 Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Uskutočnilo sa pracovné stretnu-

tie primátorky mesta Banská 

Štiavnica s ministrom ŽP L.Sóly-

mosom a  štátnym tajomníkom 

Ministerstva ŽP SR N.Kurillom, 

na ktorom boli prerokované po-

treby mesta Banská Štiavnica ako 

aj organizácií v  zriaďovateľskej 

pôsobnosti Ministerstva ŽP SR 

na území mesta SVP, š. p. a SBM.

 Príprava všeobecno-záväzných 

nariadení mesta.

8.2.

 Zasadnutie MsR v B.Štiavnici.

 Zasadnutie MsZ v B.Štiavnici.

9.2.

 Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Zasadnutie Rady ZMO – Žiarsky 

región.

 Príprava materiálov pre MsZ v B.

Štiavnici.

 Prerokovanie súťažných podkla-

dov k úprave verejného priestran-

stva Pomník padlých.

10.2.

 Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Uskutočnilo sa pracovné stretnu-

tie k vysokoškolskému pracovis-

ku v B.Štiavnici.

11.2.

 Uvítanie do života.

 Občianske obrady – sobáš.

Andrea Benediktyová

Plaváreň 
a jej služby
Pozývame Vás do priestorov Mest-

ských kúpeľov - Plavárne, kde si 

môžete prísť zaplávať v 25m bazé-

ne s maximálnou hĺbkou vody 4m. 

Okrem plávania v bazéne sa môže-

te zrelaxovať v  priestoroch sauny 

(suchá, parná). Plaváreň vám okrem 

týchto služieb ponúka ďalšie mož-

nosti relaxu a športového vyžitia ako 

sú aj profesionálne masérske služby. 

Príďte a urobte niečo pre svoje zdra-

vie a dostaňte sa do životnej formy! 

Plaváreň sa nachádza na Mládežníc-

kej ul. v Banskej Štiavnici a je otvore-

ná UT: 11:00 – 20:30 hod., ST – PI: 

13:00 – 20:30 hod., SO-NE: 14:00 – 

20:00 hod. V pondelok je sanitárny 

deň a plaváreň je pre verejnosť uza-

tvorená. K dispozícii je aj možnosť 

zakúpenia permanentných kariet 

na 10 vstupov príp. 20 vstupov na 

bazén a do sauny.

Bližšie informácie ohľadom cien 

a služieb Vám veľmi ochotne poskyt-

nú zamestnankyne plavárne osobne 

alebo na tel.č.: 045/6912724. Teší-

me sa na Vašu návštevu! 

Michal Kríž
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Ďalšími témami bolo 

odpadové hospodárstvo, využívanie 

fondov EÚ, Environmentálneho fon-

du a problémy, ktoré trápia obyvate-

ľov mesta Banská Štiavnica a regiónu 

a to hlavne zosuvy a erózia pôd v obci 

Kozelník a  Podhorie, odstraňovanie 

čiernych skládok a  pod. Minister ži-

votného prostredia prisľúbil pomoc 

a  súčinnosť pri riešení týchto envi-

ronmentálnych problémov na úseku 

životného prostredia v lokalite UNE-

SCO a bol rád, že sa mohol aspoň na 

chvíľu zastaviť v našom prekrásnom 

meste. Všetky požiadavky zo strany 

mesta sú však závislé od fi nančných 

možností, ktoré má Ministerstvo ži-

votného prostredia SR k  dispozícii. 

Primátorka mesta tiež vyzdvihla čin-

nosť SVP, š. p. v  Banskej Štiavnici 

a SBM, ktoré spravujú okrem iného aj 

historické pamiatky a unikátne tech-

nické pamiatky UNESCO a sú v zria-

ďovateľskej pôsobnosti Ministerstva 

životného prostredia SR a  ich veľmi 

významnú spoluprácu s mestom, kto-

rá je na veľmi dobrej úrovni. Mesto vý-

razne pociťuje ich pôsobenie v meste. 

Návšteva ministra životného prostre-

dia L. Sólymosa a štátneho tajomníka 

N. Kurillu pokračovala návštevou SVP, 

š. p. a SBM.  Michal Kríž

NOVINKY

�1.str.

Minister životného prostredia v Banskej Štiavnici

Predmet predaja:

- 14 boxov garáží, súp. č. 2250, (ako 

celok) postavených na pozemku 

par. č. C KN 1388/2

a pozemku:

- par. č. C KN 1388/2, vo výmere 

392 m2, zastavané plochy a nádvoria

Nehnuteľnosti sa nachádzajú na Ul. 

špitálska 6 v Banskej Štiavnici.

Nehnuteľnosti sú vedené v  KN na 

Okresnom úrade odbore katastrál-

nom v  Banskej Štiavnici na LV č. 

1, pre okres Banská Štiavnica, pre 

obec Banská Štiavnica, k. ú. Banská 

Štiavnica,  pre vlastníka Mesto Ban-

ská Štiavnica v celosti.

Jedná sa o  majetok, ktorý je  pre 

Mesto Banská Štiavnica nadbytoč-

ný a neupotrebiteľný.

Spôsob priameho predaja pred-

metného majetku podľa § 9a, ods. 

8, písm. e) Zákona SNR č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskor-

ších právnych predpisov ako prí-

pad hodný osobitného zreteľa, 

pre kupujúcu Martinu Štefánikovú, 

trvalo bytom Prenčov 165, 969 73  

za cenu stanovenú dohodou vo výš-

ke 33 020,- €. 

Spôsob predaja a dôvody predaja sú 

zverejnené na úradnej tabuli mesta 

a na www.banskastiavnica.sk.

Bližšie informácie k  zámeru pre-

daja majetku vám v  prípade zá-

ujmu poskytneme na Mestskom 

úrade v  Banskej Štiavnici, odd. 

právnom a  správy majetku, tel.: 

045-6949642, email: marianna.or-

goniova@banskastiavnica.sk.

MsÚ

Zámer predaja majetku mesta Banská Štiavnica 
č. 1/2017

Ohlásenie 
o  vzniku odpadu a  nakladaní 

s ním za rok 2016

Okresný úrad Banská Štiavnica, od-

bor starostlivosti o životné prostre-

die upozorňuje všetky právnické 

osoby a  fyzické osoby - podnikate-

ľov, na povinnosť držiteľa odpadu 

uvedenú v  zákone č. 79/2015 Z. 

z. o odpadoch a o zmene a doplne-

ní niektorých zákonov § 14 ods. 1 

písm. g) - ohlasovať údaje z eviden-

cie príslušnému orgánu štátnej sprá-

vy odpadového hospodárstva. Ohlá-

senie o vzniku odpadu a nakladaní 

s ním sa podáva za rok 2016 v ter-

míne do 28. februára 2017. Pod-

ľa vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. 

z. o  evidenčnej povinnosti a  ohla-

sovacej povinnosti ohlásenie po-

dáva držiteľ odpadov ak nakladá 

v  súhrne s  viac ako 50 kg nebez-

pečných odpadov alebo 1 tonou os-

tatných odpadov. Ak ide o  vznik 

biologicky rozložiteľného kuchyn-

ského a reštauračného odpadu a od-

padov uvedených v prílohe č. 3 tej-

to vyhlášky ohlásenie sa podáva bez 

ohľadu na ich množstvo. Za poru-

šenie týchto povinností uloží správ-

ny orgán pokutu od 500 do 50 000 

eur. V prípade nejasností kontaktuj-

te: Okresný úrad Banská Štiavnica, 

odbor starostlivosti o  životné pro-

stredie, Ing. Mária Golabová, t.č.: 

0961645774, e-mail: maria.golabo-

va@minv.sk.

Mária Golabová, odb. radca OÚ

Primátorke mesta Banská 

Štiavnica bola dňa 27.1.2017 

doručená zo Slovenského 

zväzu ľadového hokeja 

ponuka na spoluprácu 

v oblasti rozvoja športovej 

infraštruktúry v meste, a to 

výstavbou objektu športovej 

haly. 

Cieľom zámeru vybudovania ob-

jektu je snaha vytvoriť adekvát-

ne a atraktívne priestory pre prácu 

s deťmi a mládežou, a teda prostre-

dia, ktoré dokáže motivovať.

Objekt športovej haly umožní 

viacúčelové využitie pre šport, zá-

bavu a iné zmysluplné využitie voľ-

ného času, so zameraním na zís-

kavanie základov pre možnosť 

ďalšieho rozvoja športu pod vede-

ním odborníkov. V zimných mesia-

coch bude objekt slúžiť pre potre-

by korčuľovania a hokeja. V letnom 

období sa rozpustením ľadovej plo-

chy vytvorí z hracej plochy ihrisko 

pre letné športy.

Objekt športovej haly pozostá-

va z  hlavného halového priesto-

ru s  hracou multifunkčnou plo-

chou a z obslužných priestorov po 

obvode haly, ktoré vzniknú prida-

ním konštrukčného modulu s men-

šou svetlou výškou. Medzi obslužné 

priestory patria: technológia ľado-

vej plochy, priestor pre úpravu ľado-

vej plochy, priestor pre úpravu ľadu, 

sklad s dielňou a šatne s hygienic-

kým zariadením.

Celková investícia zo strany in-

vestora bude 700 000,- €.

Investorom a  prevádzkovateľom 

objektu bude Slovenský zväz ľado-

vého hokeja.

Podľa stanoviska oddelenia výstav-

by, územného plánovania a  život-

ného prostrednia, na vybudovanie 

uvedenej športovej haly je podľa 

platnej Územno-plánovacej doku-

mentácie vhodný pozemok parc. 

č. CKN 5333/1 v  celkovej výmere 

95 529 m2, zastavané plochy a ná-

dvoria vo vlastníctve Mesta Ban-

ská Štiavnica. V  tomto prípade by 

išlo o časť uvedeného pozemku vo 

výmere cca 6 000 m2. Pozemok sa 

nachádza v  urbanistickom obvo-

de č. 6.1 a  je v  zastavanom území 

mesta. Územie je súčasťou obyt-

ného územia, pričom konkrétna 

časť lokality za ZŠ. J. Kollára je vy-

členená v zmysle ÚPN mesta Ban-

ská Štiavnica ako F03 – plochy pre 

verejnoprospešné stavby – špor-

toviská. Uvedený pozemok svojou 

rozlohou, ako aj možnosťami na na-

pojenie na dopravnú a technickú in-

fraštruktúru zodpovedá požadova-

ným kritériám pre vybudovanie 

objektu športovej haly. Jedná sa 

o plochu za ZŠ J. Kollára.

MsZ na svojom rokovaní v stre-

du 8.februára 2017 schválilo zá-

mer o realizácie projektu „Výstavba 

objektu športovej haly v meste Banská 

Štiavnica“, schválilo zámer prenáj-

mu vyššie uvedeného pozemku pre 

Slovenský zväz ľadového hokeja pre 

účely projektu vo verejnoprospeš-

nom záujme s  cieľom rozšírenia 

športovej infraštruktúry v  mesta. 

Nakoľko však zatiaľ nie sú presne 

vyšpecifi kované všetky podmienky 

celkového zámeru zo strany Sloven-

ského zväzu ľadového hokeja, tieto 

budú osobitne prerokované v mest-

skom zastupiteľstve s  upresnením 

všetkých fi nančných a  ostatných 

podmienok. V  prípade nevýhod-

ných podmienok, resp. nerealizo-

vateľných z  akýchkoľvek dôvodov, 

takáto zmluva uzatvorená nebude. 

Mestské zastupiteľstvo zatiaľ však 

dalo tomuto projektovému záme-

ru zelenú.

MsÚ

Ponuka od Slovenského zväzu 
ľadového hokeja pre Mesto Banská Štiavnica
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Okresný úrad Banská 

Štiavnica, odbor starostlivosti 

o životné prostredie prostred-

níctvom orgánu štátnej správy 

ochrany ovzdušia oboznamuje 

občanov, že v priebehu roka, 

hlavne v zimných mesiacoch, 

je častým javom zvýšené 

zadymenie ovzdušia nášho 

mesta. 

Jedným z faktorov, ktoré majú vý-

znamný vplyv na tento jav, je zvýše-

nie smogovej situácie, ktorú často 

zhoršuje aj inverzné počasie.

Zdrojmi zadymenia nášho prostre-

dia sú miestne malé zdroje znečis-

ťovania ovzdušia (napríklad rodin-

né domy, chaty, chalupy a pod.) ako 

aj stredné a veľké zdroje znečisťova-

nia ovzdušia (najmä výrobné, prie-

myselné prevádzky) prevádzkujúce 

vykurovacie zariadenia, prevažne 

na tuhé palivo.

Počas rozkurovania (nábeh alebo 

odstávka spaľovacieho zariadenia) 

môže dochádzať k  úniku tmavého 

dymu (tmavosť dymu zodpoveda-

júca maximálne 3. stupňu Ringel-

mannovej stupnice), čo je v súlade 

s  vyhláškou MŽP SR č. 410/2012 

Z. z.. Každý zdroj znečisťovania 

ovzdušia podlieha kontrolnej čin-

nosti príslušného orgánu ochrany 

ovzdušia (malé zdroje patria do vec-

nej pôsobnosti mesta a obcí; stred-

né a  veľké zdroje patria do vecnej 

pôsobnosti okresného úradu).

Ukážka Ringelmannovej stupni-

ce:

Je potrebné zdôrazniť, že v  spaľo-

vacích zariadeniach na tuhé pali-

vo možno spaľovať výhradne pali-

vo, ktoré zodpovedá požiadavkám 

výrobcu spaľovacieho zariadenia. 

Vo všeobecnosti možno konštato-

vať, že v  spaľovacích zariadeniach 

na tuhé palivo je zakázané spaľo-

vať napríklad plasty, plastové fľa-

še, tlačoviny (obsah ťažkých kovov), 

igelitové vrecká a  obaly, tetrapaky, 

odpad z  hygienickej potreby (pou-

žité detské plienky, obaly zo zubnej 

pasty a pod.) a nábytok (lepený a la-

kovaný nábytok) apod. Dodržiava-

nie kvality paliva má okrem ochra-

ny ovzdušia a tým  aj zdravia ľudí, 

priaznivý vplyv na efektívnosť spa-

ľovacieho procesu a funkčnosť spa-

ľovacieho systému.

Aj napriek vysokému environmen-

tálnemu povedomiu našich obča-

nov neustále dochádza k  využí-

vaniu spaľovacieho zariadenia na 

zneškodňovanie odpadov za úče-

lom šetrenia miesta v odpadovej ná-

dobe (kontajner), a preto, milí čita-

telia, dodržiavajme zásady ochrany 

ovzdušia, aby sme mohli opäť spolu 

prežívať majestátny pohľad na Ban-

skú Štiavnicu bez pochmúrneho za-

dymenia.

OÚ Banská Štiavnica

Ochrana ovzdušiaponuka
práce

1. Automechanik, Durpal - Mi-

loš Ďurica, s.r.o., Exnára 11, 

Banská Štiavnica, p. Psot-

ná 0903510953, 0456913278, 

e-mail: durpal@bsnet.sk, SO – 1 

VPM, nástup ihneď

2. Čašník, servírka, barman, 

Divná pani s.r.o., A. Kmeťa 8, 

Banská Štiavnica, e-mail: divna-

pani@divnapani.sk, SO,ÚSO – 2 

VPM, nástup ihneď

3. Čašník, servírka a kuchár/ka , 

Erb p. Rada Breweries, s.r.o., No-

vozámocká 2, Banská Štiavnica, 

p. Siváková , tel.: 0918356744, 

e-mail: maria.sivakova@pivova-

rerb.sk, SO,ÚSO - 2+1VPM, ná-

stup ihneď

4. Čašník/čka - obsluha hote-

lových hostí a  kuchár/ka, Top-

ky s.r.o., Počúvadlo 199, p. Ma-

kovínyová, tel.: 0905812761, 

SO,ÚSO, 2+1 VPM, nástup ihneď

5. Elektrikár, elektromontáž-

ny pracovník, Ravafol s.r.o., An-

tolská 31, Banská Štiavnica, tel.: 

0911562980, e-mail: offi  ce@ra-

vafol.sk, SO, ÚSO – 1 VPM, ná-

stup ihneď, aspoň 2 roky praxe

6. Elektromontér a opravár elek-

trického vedenia a vodič NMV – 

plošiny, Technické služby, mest-

ský podnik Banská Štiavnica, 

Šoltésovej 1, Banská Štiavnica, 

p. Benková , tel.: 0911523404, 

e-mail: ts.referent@banskastiav-

nica.sk, SO, ÚSO - VŠ 1,2 st., ná-

stup ihneď

7. Food and Beverage manager, 

stredné Slovensko, Hotelity, s. r. 

o., Banská Štiavnica 1, p. Sedmi-

nová, tel.: 0908280000, e-mail: 

renata.sedminova@hotelity.sk, 

ÚSO – 1 VPM, nástup ihneď, as-

poň 4 roky praxe

8. Hlavný kuchár, Altmayer, 

s.r.o., Horná Roveň 431, Štiav-

nické Bane, p. Hrnčiarová, tel.: 

0915321205, fax: 0915321205, 

e-mail: penzion.altmayer@gma-

il.com , SO - 1VPM, nástup ihneď

9. Klientský pracovník Uniqa po-

isťovňa a.s., Pletiarská 20, Ban-

ská Štiavnica, p. Frimmelová, 

tel.: 0903386940, e-mail: frim-

melova.andrea@uniqa.sk, SO, VŠ 

1st. – 2 VPM, nástup 01.04.2017

10. Kuchár, p. Dobrovičo-

vá, Penzión na kopci, Športo-

vá 781/8, Banská Štiavnica, tel.: 

0905317122, 0456922325,SO – 

1 VPM, nástup ihneď

Spracovala: Ingrid Kosmeľová

Cestovný ruch spojený 

s návštevou pamiatok zapísa-

ných na Zozname svetového 

dedičstva by mal prispieť k 

rozvoju v regióne.

Banská Štiavnica by mala byť súčas-

ťou tzv. turistickej mapy Organizá-

cie Spojených národov pre vzdelá-

vanie, vedu a  kultúru (UNESCO), 

a tak by sa Slovensko malo stať 

pilotnou krajinou programu 

v rámci V4. Pre TASR to potvrdil 

expert z  Centra svetového de-

dičstva UNESCO pre udržateľ-

ný cestovný ruch Peter Debrine.

Banská Štiavnica bola do projek-

tu vybraná v  rámci trasy "Pod-

zemná Európa" (Underground 

Europe). Rozhodnutie by sa 

malo stať ofi ciálnym po pláno-

vanom stretnutí primátorky 

Banskej Štiavnice Nadeždy Ba-

biakovej a  predstaviteľa UNES-

CO v marci vo Francúzsku.

Cestovný ruch spojený s  náv-

števou pamiatok zapísaných na 

Zozname svetového dedičstva 

UNESCO by mal podporiť lo-

kálnu ekonomiku a  prispieť k 

sociálnemu rozvoju a  vyrovná-

vaniu životnej úrovne v regiónoch. 

Má za cieľ prilákať zahraničných tu-

ristov predovšetkým z USA a Číny. 

Program sa zameriava na svetové 

dedičstvo pod zemou. V  tuneloch, 

jaskyniach či baniach sa skrývajú 

príbehy ľudí, ktorí pomohli budovať 

Európu. "Nejde iba o to, že tieto miesta 

sú pekné, ale sú aj špecifi cky významné 

pre evolúciu ľudstva," uviedol šéf cen-

tra Debrine, ktorý je v týchto dňoch 

na pracovnej návšteve Slovenska.

Jeho návšteva súvisí najmä s prí-

pravou konferencie o udržateľnom 

cestovnom ruchu, ktorá sa usku-

toční 4. a 5. mája v Bardejove. Za-

merať by sa mala na implementáciu 

programu "Svetové dedičstvo a  udr-

žateľný cestovný ruch" v slovenských 

podmienkach. Jeho hlavným cie-

ľom je ochrana pamiatok a zlep-

šovanie ekonomického rozvoja.

"V súčasnosti mnohé pamiatky zo 

Svetového dedičstva UNESCO pat-

ria aj k  turistami najnavštevova-

nejším destináciám na svete. Preto 

by sme radi prepojili turistický sek-

tor a sektor kultúrneho dedičstva. 

Niektoré pamiatky majú veľa tu-

ristov, iné turistov potrebujú, pre-

tože turizmus rozvíja lokálnu eko-

nomiku pre domácich. Práve oni sú 

predmetom našej ďalšej práce. Uis-

tiť sa, že turizmus im prináša be-

nefi ty, ale zároveň sa zachovávajú 

pamiatky," dodal Peter Debrine, 

ktorý domácich považuje za 

najlepších turistických amba-

sádorov.

Foto: Ján Petrík

Zdroj: www.teraz.sk

Banská Štiavnica by mala byť 
súčasťou turistickej mapy UNESCO
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kam v BŠ 
a okolí ?

Literárni teoretici oprávnene 

tvrdia, že čím viac sa vzďaľu-

jeme od časových medzníkov 

v biografi i a umeleckej tvorbe 

autora, tým viac bledne 

spomienka na jeho osobnosť. 

To však neplatí pre meno Jozefa Ho-

ráka (1907-1974) a to aj vďaka škole, 

ktorá ho hrdo nosí  vo svojom názve 

už od r. 1987. Pravidelne, pri príle-

žitosti jeho okrúhlych jubileí, škola 

pripravuje spomienkové podujatia, 

slávnostné akadémie s  prekrásnym 

kultúrnym programom a  hodnot-

nými prednáškami o  živote a  diele 

tohto významného spisovateľa, ne-

zabudnuteľného učiteľa, vzácneho 

človeka.

Inak tomu nebolo ani teraz. Sláv-

nostnú akadémiu na pôde školy dňa 

2. februára 2017 zahájila a modero-

vala šarmantná pani učiteľka a osve-

tová pracovníčka POS Žiar nad Hro-

nom- Pracovisko Banská Štiavnica, 

Mgr. Renáta Taligová, ktorá v  úvo-

de privítala hostí: Primátorku mes-

ta Nadeždu Babiakovú, vicepri-

mátora Mariana Zimmermanna, 

spisovateľa, dramatika, literárneho 

a divadelného vedca, univerzitného 

profesora Karola Horáka, CSc. z Pre-

šovskej univerzity, ako aj ostatných 

rodinných príslušníkov spisovate-

ľa, literárnu teoretičku a  didaktič-

ku, univerzitnú profesorku Brigitu 

Šimonovú z UMB v Banskej Bystri-

ci, predstaviteľov samosprávy, štát-

nej správy, riaditeľov škôl okresu BŠ, 

pani učiteľky a žiakov z družobnej ZŠ 

15.októbra v Pivnici (Vojvodina,Srb-

sko), predstaviteľov spoločenských 

organizácií, bývalých i súčasných za-

mestnancov ZŠ Jozefa Horáka.

Prvú časť slávnostnej akadémie tvo-

ril bohatý kultúrny program, nád-

herné piesne a  scénky zo života 

a tvorby Jozefa Horáka, pričom scé-

nu dotvárali premietané fotografi e 

z  rodinných archívov a  malebných 

panorám Banskej Štiavnice. Obdi-

vovali sme program i výzdobu, ob-

divovali sme šikovnosť, talent a zna-

losti žiakov školy pod vedením p. uč. 

Kružlicovej, Taligovej, Sombatiovej a 

Dobrovičovej. V  úvode druhej časti 

programu primátorka mesta Nadež-

da Babiaková odovzdala Ďakovný 

list do rúk riaditeľa školy Jána Maru-

niaka, pričom vysoko vyzdvihla prá-

cu a rozvoj školy pod jeho vedením 

na úseku vzdelávania žiakov, ale aj 

mimoškolskej činnosti. Poďakovala 

všetkým súčasným zamestnancom 

školy, i bývalým pedagógom, za ich 

príkladnú a obetavú prácu,ktorej vý-

sledkom je jedna z najúspešnejších 

škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta, ktorá dokáže konkurovať po-

predným moderným školám na Slo-

vensku. Nasledovalo vyhodnotenie 

17.ročníka výtvarnej súťaže,, Ilustru-

jeme Horákove povesti“, ktorú pripra-

vila a vyhodnotila p. uč. Bolhová, ako 

aj 23.ročníka ,,Horákovej Štiavnice“, 

ktorú pripravila a vyhodnotila p. uč. 

Taligová. Nasledoval odborný semi-

nár s veľmi zaujímavými odborný-

mi referátmi o živote a diele Jozefa 

Horáka, ktoré predniesli veľaváže-

ní hostia: spisovateľ, dramatik, lite-

rárny a divadelný vedec, univerzitný 

profesor Karol Horák, CSc., literárna 

teoretička a didaktička, univerzitná 

profesorka Brigita Šimonová, Mgr. 

Peter Gustáv Hrbatý a Mgr. Ľubomír 

Krno publicista, novinár, redaktor, 

moderátor, manažér a pedagóg. Se-

minár bol zavŕšený krstom publiká-

cie „Jozef Horák – Hodnoty umelecké-

ho diela v časových súvislostiach“, ktorá 

je plodom spomienkového poduja-

tia uskutočneného 30.júna 2014 pri 

príležitosti 40.výročia odchodu spi-

sovateľa. Pri jej uvedení do života 

stáli prof. Karol Horák, primátorka 

mesta Nadežda Babiaková a riaditeľ 

školy Ján Maruniak, ktorí ju posy-

pali prachom zo štiavnických graj-

zní. Veď nebolo takej skaly na okolí, 

ktorej by sa Jozef Horák nebol do-

tkol, nebolo takého kopca, na ktorý 

by nebol vystúpil, nebolo takej doli-

ny, ktorú by neprešiel a nebolo takej 

šachty, do ktorej by nazrel. Tak veľmi 

miloval tento kraj pod Sitnom a ešte 

viac ľudí, históriu, povesti a legendy, 

ktoré zvečnil vo svojich dielach. Vnú-

torný portrét Jozefa Horáka spraco-

váva jeho synovec, prof. Karol Horák 

a vďačný autor chce toto dielo veno-

vať ZŠ Jozefa Horáka.

,,Na ceste za poznaním každý z nás stre-

tol osobnosti, ktoré jeho nazeranie na 

svet osudovo poznačili: Boli to nielen 

vzdialené mená na stránkach kníh, ale aj 

učitelia, kolegovia, žiaci, spolužiaci, pria-

telia. Aj po toľkých desaťročiach našu po-

zornosť púta učiteľ a  spisovateľ, ktorý 

za krátke obdobie troch rokov (1964 – 

1967) zanechal na škole, ktorá nesie jeho 

meno, nezmazateľné stopy...“ povedala 

p. Taligová. A po slávnostnom obe-

de v útulnej jedálni ZŠ nasledova-

li vzácne návraty v čase. O stále živé 

spomienky na strýka, krstného otca, 

starého otca, učiteľa, kolegu, pria-

teľa sa podelili súčasný riaditeľ ško-

ly Ján Maruniak, synovec prof. Ka-

rol Horák, Mgr. Nadežda Babiaková, 

prof. Štefan Turčány – žiak, krstný 

syn Štefan Oravec, Ľubomír Krno – 

žiak, kolegyne Editka Petrincová a 

Alicka Zerolová a neposlednom rade 

vnučka Jozefa Horáka, Miroslava 

Inglotová. Ďakujeme za krásne spo-

mienkové podujatie organizátorom: 

ZŠ Jozefa Horáka, Pohronskému 

osvetovému pracovisku v Banskej 

Štiavnici a Mestu Banská Štiavnica.

Janka Bernáthová

Pripomenuli sme si 110.výročie 
narodenia Jozefa Horáka a 55.výročie otvorenia Základnej školy 

Jozefa Horáka v Banskej Štiavnici

INZERCIA

Zimomravenie 
20. - 25 2. 2017
Banská Štiavnica

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

10.2. Archanjelské Groovy. Ar-

chanjel, 20:00.

11.2. Obecná zabíjačka v Ban-

skom Studenci. Ochutnávka za-

bíjačkových špecialít, varené víno 

a iné dobroty. Pred KD, od 12:00. 

11./18.2. Terra Permonia. Otvore-

né 13:00-17:00.

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.

13.2. Láska nie je len slovo. Hudba 

poézia a  spev a  pampúchy lásky. 

Reštaurácia Gallery, 16:00.

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 svadob-

ných šiat, svadobné prestieranie.

Kaštieľ vo Svätom Antone, 

program: msa.sk.

15.-16.2. Dielnička v  Kammer-

hofe. Základy patchworku, 14:00-

16:00.

16.2. Balkánska fašiangová veseli-

ca. Dvojkoncert Fanfara Transilva-

nia (ROM) & Balkansambel (SVK). 

Kultúrne centrum, 19:00.

17.2. Farebné workshopy: začia-

točníci. Ako premeniť nábytok/ 

interiér s  farbami Chalk Paint. 

sFarbami.sk, Kammerhofská 2, 

13:00-16:30,  0903 766 376.

18.2. Valentínska ochutnávka 

vína. Rezerv. 045  692 1113. Cos-

mopolitan-vežička, 19:00.

18.2. Detský maškarný bál. Kultúr-

ne centrum, 15:00.

22.-24.2. Dielnička v Kammerho-

fe. Smaltovanie, tvarovanie z hliny, 

batikovanie, plstenie, tkanie na do-

štičkách, pletenie košíkov, drôtova-

nie. Kammerhof, 12:00-16:00.

24.-26.2. Zimný fi lmový seminár 

4 živly: Osud. Kino Akademik, 4zi-

vly.sk.

24.-25.2. Osudový weekend s DJ 

Th omas Tracy & Dj Kinet. Art Cafe, 

od 21:00.

25.2. Hravý Starý zámok. Zimná 

rodinná hra, od 8:00.

25.2. Veľké Zimomravenie. Rodin-

né podujatie, KC.

Zmena programu vyhradená!

Región Banská Štiavnica
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Filmový seminár 4 živly, ktorý 

svojim názvom môže mylne 

evokovať ezoterické smero-

vanie podujatia, si tento rok 

za tému svojej zimnej verzie 

zvolil Osud. 

Vykladanie kariet ani veštenie z dla-

ne však v jeho programe nenájdete. 

Uskutoční sa v dňoch 

24. - 26. 2. 2017 a tvoriť ho budú 

kvalitné fi lmy, podobne rôznorodé 

ako štvorica základných elementov.

„Témy pre 4 živly vyberáme tak, aby 

nám poskytovali možnosti uviesť vý-

nimočné fi lmy, ale aj aby odrážali, čím 

spoločnosť aktuálne žije. Veľké množ-

stvo zmien, ktoré okolo nás v posled-

ných mesiacoch prebehlo, býva často 

označované za osudové. Všetci premýš-

ľame, čo k nim viedlo, aká minulosť im 

predchádzala a asi najvýraznejšie - 

aká budúcnosť bude nasledovať a ako 

ovplyvnia naše životy. Filmy v progra-

me 4 živlov si kladú rovnaké otázky,“ 

vysvetľujú organizátori. 

V ich výbere preto nájdete výni-

močné fi lmové diela, ktorých po-

solstvo ostáva aktívne aj po desať-

ročiach od vzniku (Osud človeka, 

Osudový kruh, Náhoda, Takový 

je život,...), ale aj niekoľko úplných 

noviniek. Takou je napríklad ma-

ďarský dokument Kainove deti, 

ktorý po uvedení na 4 živloch vstú-

pi aj do kín. Jeho protagonisti v det-

stve spáchali vraždu, mladosť preži-

li v najtvrdšej komunistickej väznici 

a po rokoch sú fi lmármi konfron-

tovaní so svojou minulosťou. Cel-

kom prvýkrát bude na domácej 

pôde uvedený nový slovenský fi lm 

Hotel Úsvit (2016), ktorý s úspe-

chom premietlo niekoľko prestíž-

nych zahraničných festivalov. Do 

Štiavnice ho príde osobne uviesť 

debutujúca dokumentaristka Má-

ria Rumanová. Vo svojom diele sa 

vydáva do Čiernej nad Tisou, mes-

ta na východnej hranici Slovenska, 

ktorého obyvatelia hľadajú cesty a 

spôsoby, ako uniknúť vlastnému 

nepriaznivému osudu. Seminára sa 

zúčastní aj fi lmár a svetoznámy fo-

tograf Martin Kollár. Jeho oceňo-

vaný dokument 5. október si budú 

môcť pozrieť obyvatelia niektorej 

zo štiavnických domácností, keď-

že neodmysliteľnou súčasťou zim-

ných 4 živlov je špeciálne súkrom-

né premietanie. Tzv. KinObývačka 

každoročne prináša jeden fi lm i jeho 

tvorcu priamo k Štiavničanom a 

Štiavničankám domov, do spoloč-

nosti domácich a ich pozvaných 

hostí. Ak by ste mali o domácu pro-

jekciu záujem, neváhajte a prihláste 

sa organizátorom na mailovej adre-

se pr@4zivly.sk! Zadarmo tak zís-

kate nielen súkromné premietanie, 

ale aj lístky na vybranú projekciu 4 

živlov v Kine Akademik pre celú do-

mácnosť. Okrem kinObývačkového 

premietania predstaví vzácny hosť 

na 4 živloch aj svoju fotografi ckú 

tvorbu – v rámci nedeľných Raňa-

jok s Martin Kollárom v podkroví 

Art Cafe bude hovoriť o svojich fo-

toprojektoch z celého sveta.

Popri svojom fi lmovom programe 

ponúknu 4 živly aj výstavu foto-

grafi í v najmenšej štiavnickej galé-

rii (Ukradená galerie), či koncert 

ukrajinského pesničkára s pseudo-

nymom Postman. Chýbať nebude 

ani obľúbený Veľký fi lmový kvíz, 

ktorý otestuje vedomosti, ale aj po-

streh odvážnych súťažiacich. Pod-

robnosti o programe i vstupnom na 

6. Zimný fi lmový seminár 4 živly 

nájdete na www.4zivly.sk. 

Peter Gašparík, OZ 4Živly

Osudové 4 živly Vám môžu priniesť 
fi lm priamo do obývačky

Pozývame vás do kinObývačky  foto Archív autora 

S plánom výstavby špeciálnej 

budovy pre umiestnenie 

chemických katedier sa 

začali  vážnejšie zaoberať 

v roku 1905, ale profesor R. 

Schelle ako vedúci Katedry 

bansko-hutníckej chémie však 

už dávnejšie predtým. 

Už od  roku 1892 spolu s  profeso-

rom E. Sobóom vyhľadávali  na za-

hraničných služobných cestách rôz-

ne chemické laboratóriá, študovali  

ich zariadenie, na základe  čoho pri-

pravili plán  na postavenie novej bu-

dovy. R. Schelle spolu s G. Benczem, 

vedúcim Katedry lesníckej chémie 

navrhli rozmiestnenie učebných  

priestorov a 

laboratórií. 

Roku 1911 

sa dokonči-

la výstavba  

tejto tretej 

hlavnej bu-

dovy vyso-

kej školy v 

areáli Hor-

nej botanic-

kej záhra-

dy - budova 

chemických 

laboratórií, označovaná ako Ústav 

chémie Vysokej školy baníckej a les-

níckej.

Boli to moderné priestory s najmo-

dernejším zariadením a vybavením, 

ktoré navrhol profesor R. Schelle na 

základe podrobného štúdia najmo-

dernejších chemických laboratórií v 

Európe, ktoré osobne za týmto úče-

lom navštívil. Umiestnili tam kated-

ry všeobecnej, bansko-hutníckej a 

lesníckej chémie, zariadenia na vy-

konávanie pokusov, fotokomoru, 

výrobňu stlačeného vzduchu a ďal-

šie technické zariadenia. Budova 

bansko-hutníckeho odboru a labo-

ratórií mala ústredné parné kúrenie. 

Ivan Herčko

Budova chemických laboratórií

Pozvánka
Slávne, vysoké a  neomylné prezí-

dium Vás týmto pozýva na jubilej-

ný „25. reprezentačný banícky ples – 

17. celoslovenský“ 10. februára 2017 

(piatok) o 19 00 hod. v priestoroch 

hotela Grand-Matej v Banskej Štiav-

nici. 

Program:

- uvítací skok cez kožu

- otvárací príhovor predsedu spolku

- slávnostný prípitok predsedu ko-

mory

- kultúrny program

- slávnostná večera

- plesová zábava pri živej hudbe /or-

chester Pavla Zajáčka z Bratislavy/ 

polnočné občerstvenie

- tombola

Účasť v  baníckych a  iných unifor-

mách vítaná!

Predpredaj vstupeniek: Kami – 

Kammerhofská 20, Banská Štiav-

nica, č. tel.: 045/692 08 66, Hotel 

Grand-Matej Banská Štiavnica, č. 

tel.: 045/ 692 12 13. Vstupné 33,- €.

Dr. h.c. Ing. Peter Čičmanec, PhD.,

predseda predstavenstva SBK

Ing. Richard Kaňa,

predseda spolku

Mgr. Nadežda Babiaková,

primátorka mesta

Pozvánka
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
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oznamy, pozvánky
spomienky

OZNAMY

Pozvánka
Pozývame všetkých nadšencov, 

ale aj priaznivcov, divákov na 1. 

ročník zimného plávania na taj-

chu Klinger. Začíname budovať 

tradíciu celoročného kúpania na 

Klingeri. Hromadný vstup je pri-

pravený na 14.00 hod.. Prídu nás 

podporiť otužilci z rôznych čas-

tí Slovenska. Tešíme sa na vás 

11.2.2017 o 14:00 na Klinge-

ri. Za klub otužilcov Jašterice zo 

Štiavnice vás pozýva 

Zuzana Švidroňová

Pozvánka
Obecný úrad Banský Studenec a 

DHZ Banský Studenec Vás srdeč-

ne pozývajú na obecnú zabíjačku, 

ktorá sa uskutoční dňa 11.2.2017. 

Zabíjačkové špeciality, varené víno 

a iné dobroty bude možné ochut-

nať pred Kultúrnym domom od 

12:00 hod.. Tešíme sa na vás! 

Alojz Baláž, veliteľ DHZ

Oznam
Slovenský zväz telesne postihnu-

tých v B. Štiavnici oznamuje svo-

jim členom, že dňa 14.2.2017 

(utorok) sa uskutoční rekondičný 

zájazd do Kováčovej. Odchod au-

tobusu o 11:00 hod. z Križovatky. 

Poplatok 10,-Eur (cestovné, vstu-

penka) prosíme uhradiť v kancelá-

rii zväzu v PO, ST a ŠT. 

Ivan Madara

To, čo má v našom meste 

najväčšiu cenu sú ľudia, 

obyvatelia Banskej Štiavnice, 

naše rodiny a naši najbližší. 

Všetci si spomíname v akom rodin-

nom ovzduší sme vyrastali. Či vo 

vzájomnej láske, pokoji a  súlade, 

alebo to bolo ťažšie. Kvalita rodin-

ného prostredia závisí predovšet-

kým od kvality vzťahov medzi rodič-

mi – manželmi. Preto jeden týždeň 

aj v  tomto roku (13.-19. februára 

2017), je zameraný práve na budo-

vanie tejto strategicky dôležitej soci-

álnej oblasti. Pozitívne je, že sa jed-

ná o iniciatívu občanov na národnej 

úrovni v  našej krajine už siedmy- 

krát (viac na Internete). Pozrime sa 

na niektoré podnety, ako je možné 

pestovať svoje manželstvo:

1. Vyhraďte si pravidelne čas, kedy 

sa budete venovať jeden druhému. 

Rozprávajte sa o  svojich plánoch, 

túžbach, snoch, počúvajte jeden 

druhého.

2. Oceňujte svojho partnera za to, 

čo robí pre váš vzťah, pre rodinu, 

hovorte o tom, čo sa mu podarí. Ak 

je dôvod, kritizujte konštruktívne, 

vecne, bez zbytočných emócií. 

3. Pomáhajte si navzájom. Myslite 

viac na partnera ako na seba.

4. Odpúšťajte a poproste o odpus-

tenie, ak si ublížite. Nečakajte, že 

partner príde prvý, veď každý má 

svoj podiel na konfl ikte.

5. Potešte sa navzájom maličkosťa-

mi – dajte si spoločný obed, alebo 

zákusok, pripravte si darček, venuj-

te si objatie.

Možno prídete ešte na ďalšie dobré 

myšlienky. 

Vážení čitatelia! Všetkým Vám zo 

srdca prajem, aby sa tento týždeň 

od 13.februára 2017 stal štartom 

do nového krajšieho obdobia spo-

ločného života. Aby sa Vám darilo 

vytvárať si prostredie, ktoré sa po-

tom stane aj pre Vaše rodiny bez-

pečnejším úkrytom pred búrkami 

života okolo nás.

A nakoniec, prostredie v akom naše 

deti vyrastajú, formuje ich osob-

nosti. Či chceme, alebo nie, výsled-

ky budeme pociťovať všetci bez vý-

nimky, pretože ako spoločnosť sme 

navzájom nedeliteľne poprepája-

ní. Každý z nás preto môžeme svo-

jím dielom prispieť aj k  tomu, aby 

to bolo čo najlepšie. Možno aj ak-

tívnym zapojením sa do tejto príle-

žitosti. 

Ľubomír Počai

Národný týždeň manželstva

Rok 2016 bol pre Slovenské 

banské múzeum (SBM) 

úspešným z viacerých 

dôvodov. 

V sezóne 2016 múzeum zazname-

nalo svoju doteraz najvyššiu náv-

števnosť. Bránami jeho expozícií 

prešlo rekordných 132  297 náv-

števníkov. Tento výsledok je veľ-

kým úspechom všetkých zamest-

nancov SBM, ale aj záväzkom do 

budúcnosti. V  nej, aj s  ohľadom 

na stúpajúci záujem verejnos-

ti, by múzeum malo pracovať na 

zvyšovaní kvality poskytovaných 

služieb, kam patrí aj rozširovanie 

a prezentácia zbierkového fondu.

Aj v  oblasti budovania zbierko-

vého fondu môžeme uplynulý 

rok hodnotiť ako úspešný. Múze-

um rozšírilo svoju zbierku o nové 

predmety, ktoré   získalo poväčši-

ne darom a vlastným výskumom 

(zberom). Na akvizícii SBM sa 

v  najväčšej miere podieľajú od-

borní pracovníci múzea – predo-

všetkým správcovia jednotlivých 

fondov. Získavaniu zbierok vý-

znamne napomáha aj tradičné 

podujatie SBM Haraburdy alebo 

Bazár (ne)potrebných vecí, kto-

ré sa koná v  letných mesiacoch 

na nádvorí Kammerhofu. Je po-

tešiteľné, že spomenuté poduja-

tie v  čoraz väčšej miere oslovu-

je aj domácich obyvateľov, ktorí 

prostredníctvom neho ponúkajú 

múzeu predmety zo svojho vlast-

níctva. 

Zberom, nálezom a  prevodom 

múzeum získalo niekoľko vzoriek 

hornín z  lokality Rosia Monta-

na v  Rumunsku, obrazové betle-

hemy, banícke a  úpravnícke ná-

radie, fotografi e (huta v  Banskej 

Štiavnici) z konca 19. storočia. Do 

tejto kategórie tiež patria nálezy 

riaditeľa SBM Jozefa Labudu z lo-

kality Staré mesto – Glanzenberg 

(železné dláto, zámok, črepy z ná-

dob, banícke želiezko).

Z darovaných predmetov a  ich 

darcov pre múzeum spomeniem: 

rodinu Mikšíkovú zo Štiavnic-

kých Baní (múzeu darovali rov-

noramenné váhy z konca 19. sto-

ročia), Arpáda a  Mikuláša Pála 

(liatinový kríž), Ján Považan, Pe-

ter Danáš, Ján Ilavský, Peter Seč-

kár a  Jaroslav Bendák darovaný-

mi vzorkami hornín a  minerálov 

rozšírili zbierku oddelenia geoló-

gie. Zamestnankyne múzea Iva-

na Čengerová a  Ingrid Valachová 

darovali múzeu predmety z  vo-

jenskej výstroje, kozmetické po-

treby a  predmety z  domácnosti, 

Ján Ihring z Handlovej slávnost-

nú banícku uniformu. Lekárnickú 

zbierku múzeu rozšírili predme-

ty darované Martou Marošovou, 

oblasť zdravotníctva dar od kole-

gyne z múzea vo Sv. Antone Má-

rie Ďurianovej (lekárska brašna, 

súprava pomôcok pôrodnej asis-

tentky), cennú kolekciu lekár-

nických predmetov z  druhej po-

lovice 19. storočia nám darovala 

Eva Kasanová, majiteľka lekár-

ne v  Hliníku nad Hronom. Spo-

medzi ďalších darcov spomeniem 

Lukáša Rohárika, Miroslava Petr-

žela a pani Margitu Gurovú z Bra-

tislavy (múzeu darovala osobné 

predmety študenta, neskôr asis-

tenta na katedre kovohutníctva 

Baníckej a  lesníckej vysokej ško-

ly v  Banskej Štiavnici Františka 

Krepelku). Bývalý zamestnanec 

SBM Jozef Čabák daroval múzeu 

text betlehemskej hry z prvej po-

lovice 20. storočia, viac predme-

tov z  druhej polovice 20. storo-

čia súvisiacich s  činnosťou SZM 

sme získali od Jozefa Krchmana 

zo Žiaru nad Hronom.

Do kategórie darovaných pred-

metov patria aj predmety získané 

cez mechanizmus „recyklácie“, k 

čomu slúži múzeu vyššie spome-

nuté podujatie Haraburdy alebo 

Bazár (ne)potrebných vecí. Tu sa 

po následnej selekcii pracovník-

mi múzea podarilo získať väčšie 

množstvo zaujímavých a hodnot-

ných predmetov z  oblasti lekár-

nictva, obchodu, domácnosti, tiež 

laboratórne predmety a hračky.

Za najväčší úspech v oblasti získa-

vania nových zbierok považujeme 

kúpu podrobnej mapy znázorňu-

júcej situáciu baní a povrchových 

objektov v Banskej Štiavnici (L. S. 

Marsigli, 1726) realizovanú z roz-

počtových prostriedkov poskyt-

nutých zriaďovateľom.

SBM ďakuje všetkým občanom 

a  organizáciám ktorí v  minulom 

roku aj týmto spôsobom pod-

porili jeho rozvoj a  verí, že aj v 

roku 2017 ponúknutím zaujíma-

vých trojrozmerných predmetov 

prispejú k obohateniu jeho zbier-

ky a stanú sa jej spolutvorcami.

Daniel Harvan

Úspechy Slovenského banského múzea 
(aj v oblasti rozširovania zbierkového fondu)
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Pozývame vás na valentínsky 

týždeň, ktorý sa uskutoční 

v najzamilovanejšom období 

roka, od 14. 2. 2017 do 18. 2. 

2017. 

Pripravte sa na dávku svadobnej at-

mosféry v  nádherných dobových 

interiéroch kaštieľa vo Svätom An-

tone. Ak túžite po svadbe v  Ban-

skej Štiavnici, či v jej čarovnom oko-

lí, príďte sa pozrieť na regionálnych 

vystavovateľov, ktorí sa zaobera-

jú službami v tejto oblasti. Môžete 

sa tešiť na prehliadky svadobných 

a spoločenských šiat a na najnovšie 

trendy svadobnej výzdoby.

Program

14. 2. 2017 Utorok:

16.00 hod. – Svadobné tance a zvy-

ky na dedine – študenti školské-

ho internátu zo Strednej odbornej 

školy služieb a  lesníctva v  Banskej 

Štiavnici

Prehliadka svadobných a spoločen-

ských šiat v Glamour štýle – Denise 

– Denisa Vasiľová

Ukážka svadobného čepčenia – Fol-

klórna skupina Prenčovan

Prehliadka dizajnových šiat inšpiro-

vaných ľudovým odevom z Hontu – 

Meduľa Dizajn – Hana Kollárová

15. – 17. 2. 2017 Streda, štvrtok 

a piatok

Svadobné nastieranie v  dobových 

priestoroch kaštieľa – najnovšie 

trendy vo svadobnom dizajne a sto-

lovaní – svadobné a dekoračné štú-

dio Výzdoba na mieru

Výstava svadobných a  spoločen-

ských šiat v interiéroch kaštieľa od 

regionálnych návrhárok: Denise 

a Meduľa Dizajn

Svadobná výzdoba kaštieľnej baro-

kovej Kaplnky nanebovzatia Pan-

ny Márie

18. 2. 2017 Sobota

Módna prehliadka svadobných 

a spoločenských šiat salónu Ellen zo 

Zvolena

Ponuka hotelov – objavte nové 

miesta na svadobnú hostinu v  re-

gióne Banská Štiavnica

Nákup svadobných drobností 

a šperkov

Inšpirácia na svadobné šaty

Svadobné nastieranie, dekorácia 

a výzdoba

Jana Slaná

Spoluorganizátori:

Svadobný salón Ellen zo Zvolena

Stredná odborná škola služieb a les-

níctva v Banskej Štiavnici – učebný 

odbor Kaderník – kaderníčky pod 

vedením majsterky odborného vý-

cviku Mgr. Ivety Fendekovej

Školský internát Strednej odbornej 

školy služieb a  lesníctva v  Banskej 

Štiavnici

Výzdoba na mieru – svadobné a de-

koračné štúdio

Meduľa Dizajn – slovenský dizajn

Denise – módne a spoločenské šaty

Kozmetika Mari Kai – Mgr. Mirka 

Breznoščáková

DJ Bukňa – osvetlenie a hudba

Starý hostinec

MG Foto – Marian Garaj 

Martin Kopál – kameraman

Valentínsky týždeň 
vo svätoantonskom kaštieli

Mnohé menšie slovenské obce 

sa postupne vyľudňujú a s 

nimi sa vytrácajú aj dlhoročné 

tradície. 

Podobne na tom bola aj obec Beluj. 

Ľudia v produktívnom veku odchá-

dzali do väčších miest, alebo do za-

hraničia za prácou. V starých do-

moch dožívajú ich starí majitelia 

alebo tie, ktoré už nie sú obývané, si 

kupujú ľudia z miest a vracajú sa do 

nich ako chalupári. Našťastie, mno-

hí z nich majú vzťah k tradičnej ar-

chitektúre a pri obnovovaní sa sna-

žia zachovať pôvodný charakter. Ale 

dedine nestačí len dobre vyzerať, po-

trebuje aj žiť. A toho sa chopila sta-

rostka Monika Zlesíková, ktorá sa 

snaží spolu s obecnou kultúrnou ko-

misiou znovu vrátiť obci jej pestrý ži-

vot. Už tradičnou začína byť febru-

árová obecná zabíjačka. Tento rok, 

po vyše desaťročnej pauze, ju spre-

vádzala aj fašiangová paráda, sprie-

vod masiek. Nik si vopred netrúfol 

odhadnúť, koľko masiek sa nazbiera, 

ale napokon ich bolo zo tridsať. Celý 

sprievod v doprovode akordeónu, 

rapkáča a občasného spevu sa prešiel 

po dedine, pristavil sa tam, kde boli 

domáci či chalupári doma a dostal 

výslužku. Po okružnej ceste si všet-

ci – masky, domáci i hostia,  mohli 

v spoločenskej sále obecného úradu 

pochutnať na zabíjačkových špeciali-

tách v sprievode ľudovej hudby Ma-

teja Kováča z Hrochote. Po výdatnej 

hostine, ako inak, nasledovala večer 

tanečná párty.

Touto akciou sa však obecný spo-

ločenský život ani zďaleka nekon-

čí.  Pripravujú sa výtvarné dielničky, 

na ktorých by sa deti mohli priučiť 

rôznym starým ľudovým remeslám, 

koncom roka začali po dlhšej pauze 

vychádzať obecné noviny a ak sa za-

darí, budú ešte tejto zimy aj páračky.

Alena Dzvoníková

Beluj oživuje tradície

Fašiangový sprievod obcou  foto Jozef Machava

EGO versus 
EKO
Medzinárodná výtvarná súťaž 

vyhlásená!

Slovenské banské múzeum – Ga-

léria Jozefa Kollára v Banskej 

Štiavnici vyhlásili už 19. ročník 

výtvarnej súťaže s  environmen-

tálnou tematikou „My sa nevieme 

sťažovať nahlas“. Téma aktuálne-

ho ročníka „EGO versus EKO“ otvá-

ra priestor pre malých a  veľkých 

autorov k  úvahám o  hodnotách 

prírody a o vzťahu človeka k nej. 

Dokážeme citlivo vnímať krásu, 

energiu a  harmonický poriadok 

prírody? Ako sa k prírode správa 

my, ľudia? Len berieme alebo do-

káže aj dávať a pomáhať?

Súťaž sa vyhlasuje pre šesť ve-

kových kategórií:

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 a dospelí

Výtvarné práce je potrebné do-

ručiť  do Slovenského banské-

ho múzea  do uzávierky súťaže: 

22.3.2017. Vernisáž a slávnostné 

vyhodnotenie je naplánované na 

stredu 12.4.2017.

Spoluorganizátormi súťaže je 

BBSK - Pohronské osvetové stre-

disko Žiar nad Hronom, Sloven-

ská agentúra životného prostredia 

Banská Bystrica a Mesto Banská 

Štiavnica.

Veríme, že počas chladných týž-

dňov vzniknú energické a nápa-

dité diela, ktoré opäť rozžiaria Ga-

lériu Jozefa Kollára. Propozície 

súťaže a  viac informácii nájdete 

na www.muzeumbs.sk.

Iveta Chovanová, SBM
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Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka

Aktuálne fi lmy v kine Akademik

Piatok 10.2. o 18:30 hod.Piatok 10.2. o 18:30 hod.

KrUhYKrUhY

Dráma/Horor, USA, 2017, 102 min., Dráma/Horor, USA, 2017, 102 min., 
MP:12. Vstupné: 4€MP:12. Vstupné: 4€
Dej fi lmu kultovej hororovej série Dej fi lmu kultovej hororovej série 
Kruh sa odohráva 30 rokov pred za-Kruh sa odohráva 30 rokov pred za-
čiatkom prvého fi lmu, keď je Samara čiatkom prvého fi lmu, keď je Samara 
Morganová vnútená do psychiatrickej Morganová vnútená do psychiatrickej 
starostlivosti, v ktorej sa cítia odreza-starostlivosti, v ktorej sa cítia odreza-
ná od okolitého sveta. Zdrvená a du-ná od okolitého sveta. Zdrvená a du-
ševne chorá Samara sľubuje dokonať ševne chorá Samara sľubuje dokonať 
dielo svojej pomsty na tunajších mu-dielo svojej pomsty na tunajších mu-
čiteľov skôr, ako je tragicky zabitá a čiteľov skôr, ako je tragicky zabitá a 
utopená. Dozvieme sa aj veľa informá-utopená. Dozvieme sa aj veľa informá-
cií o jej narodení , utrpení , prekliatí a cií o jej narodení , utrpení , prekliatí a 
veciach, ktoré by mali byť zabudnuté. veciach, ktoré by mali byť zabudnuté. 

Sobota 11.2. o 18:30 hod.Sobota 11.2. o 18:30 hod.
Nedeľa 12.2. o 18:30 hodNedeľa 12.2. o 18:30 hod
Utorok 14.2. o 18:30 hod.Utorok 14.2. 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. 

Nedeľa 12.2. o 16:00 hod.Nedeľa 12.2. o 16:00 hod.

The Lego BATMAN The Lego BATMAN 

MovieMovie

Animovaný/Akčný/Dobrodružný/Animovaný/Akčný/Dobrodružný/
Komédia/Rodinný/Fantasy, USA, Komédia/Rodinný/Fantasy, USA, 
2017, 104 min., MP. Vstupné: 4€2017, 104 min., MP. Vstupné: 4€
Oslava na počesť gothamského Muža Oslava na počesť gothamského Muža 
roka Bruce Waynea sa v okamihu roka Bruce Waynea sa v okamihu 
zmení na chaos, keď na scénu vtrhne zmení na chaos, keď na scénu vtrhne 
Joker bok po boku s partiou ničom-Joker bok po boku s partiou ničom-
níkov, ako sú Riddler, Catwoman či níkov, ako sú Riddler, Catwoman či 
Two-Face. Temný rytier sa dáva do Two-Face. Temný rytier sa dáva do 
diela, aby sa vysporiadal s neželanými diela, aby sa vysporiadal s neželanými 
hosťami, lenže jeden z prítomných zlo-hosťami, lenže jeden z prítomných zlo-
čincov mu uniká - Lex Luthor. A spo-čincov mu uniká - Lex Luthor. A spo-

lu s ním aj dekonstruktor, tajná zbraň, lu s ním aj dekonstruktor, tajná zbraň, 
ktorá by v Gothame dokázala navždy ktorá by v Gothame dokázala navždy 
zmeniť rovnováhu síl! Zdá sa, že ani s zmeniť rovnováhu síl! Zdá sa, že ani s 
pomocou Robina nebude Batman na pomocou Robina nebude Batman na 
zločineckú bandu Lexa Luthora a Jo-zločineckú bandu Lexa Luthora a Jo-
kera stačiť. Ale od čoho tú sú Super-kera stačiť. Ale od čoho tú sú Super-
hrdinovia? hrdinovia? 

Streda 15.2. o 18:30 hod.Streda 15.2. 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€min., MP. Vstupné: 4€
Všetky psy, psiská aj psíčkovia sú na Všetky psy, psiská aj psíčkovia sú na 
svete preto, aby rozdávali lásku. svete preto, aby rozdávali lásku. 

Štvrtok 16.2. o 18:30 hod.Štvrtok 16.2. o 18:30 hod.

TrAiNspoTTiNg 2TrAiNspoTTiNg 2

Dráma/Krimi, Veľká BDráma/Krimi, Veľká Británia, 2017, ritánia, 2017, 
109 min., MP:15. Vstupné: 4€109 min., MP:15. Vstupné: 4€
Režisér Danny Boyle sa vracia, aby Režisér Danny Boyle sa vracia, aby 
nakrútil dlhoočakávané pokračovanie nakrútil dlhoočakávané pokračovanie 
legendárneho fi lmu Trainspotting. Te-legendárneho fi lmu Trainspotting. Te-
šiť sa môžete na návrat všetkých pô-šiť sa môžete na návrat všetkých pô-
vodných postáv. vodných postáv. 

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

Vážení lúštitelia!

Výhernú poukážku na konzumáciu 

v hodnote 10,-eur v pizzérii, reštau-

rácii Black M, Nám. sv. Trojice 6/2, 

Banská Štiavnica si výherca môže 

vyzdvihnúť v redakcii ŠN. Správ-

ne znenie krížovky z č.3/2017: „Ak 

chceš byť dobrý, najprv sa domnievaj, 

že si zlý.“ Výhercom sa stáva Jozef 

Škvarka, Podhorie 69. Srdečne 

blahoželáme! Tento týždeň hráme 

o poukážku na konzumáciu v hod-

note 10,-eur v pizzérii, reštaurá-

cii 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 20.2.2017.

V tajničke sa ukrýva výrok Pavla 

Kosorína:

A., Začiatok tajničky, uhlík,

B., Meno Gašparoviča, anglická 

plošná miera, tanec na špičkách,

C., Kríženec jedno a dvojhrbej ťavy, 

dravý vták, tisícky kilogramov, nie 

nárečovo,

D., Stred slova nápor, 650 v Ríme, 

teliatko, solmizačná slabika,

E., V poriadku, buničina, polynéz-

sky nápoj,

F., Dívajú sa exp., miska, pila, 5 

v Ríme,

G., Stočená látka, hlasuje vo voľ-

bách, straší, staroegyptský boh Sln-

ka,

H., Argón, meno mačky, Olina, ná-

kazlivá choroba,

I., Solený básnicky, os, roztápa kov,

J., Koniec tajničky,

K., Dolu, zn. rúžov, skutočnosť.

1., Existuj, Stred tajničky, park,

2., Družka Adama, pobosoruj, Oli-

ver,

3., Nahotovil prácou, drvil mlyn-

čekom,

4., Ozn. ruských lietadiel, česká rie-

ka, poznáme,

5., Plurál slova jarec, vladár,

6., Ekologický prípravok, honosný 

dom, omám alkoholom,

7., Zelenina, vyťahuje meč z pošvy, 

osmička,

8., Iniciálky herca Redforda, prí-

buzná, tiché,

9., Nákazlivá choroba,  životný prí-

beh, ozn. áut Holandska,

10., Meno Zagorovej, Katarína, 

smola,

11., Má ich slon, aula, vyrobené an-

glicky,

12., Ozn. áut Rakúska a Španielska, 

česká TV, nie krivá,

13., Vážila si, pripravuje jedlo, 

otravné látky.

Pomôcky: Made, Rimel, Odra, 

mĺkve, ni.

Pozn. aut.: Interpunkčné zna-

mienka sa neberú do úvahy!

Pripravuje: Anna Rihová

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

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Kupón č. 5
Krížovka
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Propozície

Organizátor súťaže: ZUŠ Banská 

Štiavnica

Spoluorganizátor: Kalvársky fond, 

OZ Priatelia banskoštiavnickej ZUŠ, 

OZ Fotoklub Blur, Mesto Banská 

Štiavnica, Farnosť Banská Štiavnica

Uzávierka prijímania výtvarných 

prác, fotografi í a prihlášok: 1. ma-

rec 2017

Termín a čas vernisáže: otvorenie 

výstavy 15. marec 2017 o 15.00 hod.

Trvanie výstavy: do konca letnej se-

zóny 2017

Termín a čas speváckej súťaže: 15. 

marec 2017 v ZUŠ (8.00 až 9.00 pre-

zentácia)

Miesto konania speváckej súťaže: 

ZUŠ Banská Štiavnica, Námestie sv. 

Trojice č. 4, 96901 Banská Štiavnica

Miesto vyhodnotenia výtvarnej 

a  speváckej súťaže: „Návštevnícke 

centrum Kalvárie“ ul. Pod Kalváriou č. 

1, 96901 Banská Štiavnica

Predsedníčka poroty (výtvarná časť) 

Ing.arch. Katarína Vošková

Predseda poroty (spevácka časť) Mgr.

art. Stanislav Bartko, ArtD.

Základná charakteristika súťaže:

Základná umelecká škola Ban-

ská Štiavnica vyhlasuje celosloven-

skú súťaž „Duchovný a  umelecký od-

kaz banskoštiavnickej kalvárie“, ktorej 

hlavným poslaním je vzbudzovať 

v deťoch a mládeži kladný vzťah ku 

kultúrnemu a  duchovnému dedič-

stvu. Hlbším cieľom je jedinečnosť 

architektonického skvostu Banskej 

Štiavnice cez kalváriu nahliadnuť i do 

duchovného odkazu kalvárskych za-

stavení.

Umeleckým stvárnením takých prv-

kov ako výjavy jedinečne naprojek-

tovaných kaplniek krížovej cesty či 

bolestí Panny Márie, patrónky Slo-

venska poukázať na pravé duchov-

né hodnoty. Táto súťaž má za cieľ 

pozdvihnúť informovanosť celej slo-

venskej verejnosti o unikátnosti toh-

to architektonického komplexu za-

písaného do svetového kultúrneho 

dedičstva UNESCO.

Spevácka súťaž už samotným výbe-

rom skladieb dáva priestor súťažia-

cim hlbšie načrieť do bohatstva na-

šich slovenských ľudových piesní a 

zároveň siahnuť a  precítiť   hlboké 

a umelecky hodnotné piesne sakrál-

neho charakteru.

Spevácka súťaž žiakov základných 

umeleckých škôl má ambíciu cibriť 

v deťoch a mladých ľuďoch umelec-

ký vkus výberom hodnotných pies-

ní, ktorých duchovný odkaz je nad-

časový. 

Téma výtvarných prác:

Banskoštiavnická kalvária ako uni-

kátny architektonický komplex sve-

tového kultúrneho dedičstva UNE-

SCO

Inšpirácia z  výjavov jednotlivých 

kaplniek jedinečnej banskoštiavnic-

kej Kalvárie „Klasické zastavenia krí-

žovej cesty“ „7 bolestí Panny Márie, pat-

rónky Slovenska“, Dolný kostol, Horný 

kostol, Sväté schody, súsošie Sedem-

bolestnej Panny Márie, zmysel utrpe-

nia, kríža, krížová cesta, ktorej vyvr-

cholením je zmŕtvychvstanie a spása

V súťaži je možné použiť ľubovoľné 

techniky maximálne do  veľkosti for-

mátu A1

Kategórie:vo výtvarnej súťaži:

Odborná porota navrhne práce na 

ocenenie v:

1. kategórii - žiaci základných a špeci-

álnych škôl 1. – 3. ročník 

2. kategórii - žiaci základných a špeci-

álnych škôl 4. – 6. ročník

3. kategórii - žiaci základných a špeci-

álnych škôl 7.- 9 . ročník

4. kategórii - žiaci základných ume-

leckých škôl (1.- 3. v ZŠ)

5. kategórii - žiaci základných ume-

leckých škôl (4.- 6. v ZŠ)

6. kategórii - žiaci základných ume-

leckých škôl (7.-9. v ZŠ)

7. kategórii – žiaci ZUŠ II.stupeň 

a žiaci stredných škôl umeleckého za-

merania

Špeciálna kategória:

Kalvária vo fotografi i - vekovo neob-

medzené

Fotografi e prosíme zasielať na 

mailovú adresu: zus.bs.kalvaria@

gmail.com

(víťazné práce budú ohodnotené pod 

odborným vedením predsedu OZ 

Fotoklub Blur Jána Petríka)

Kategórie súťažné podmienky v 

speváckej súťaži:

Odborná porota navrhne práce na 

ocenenie v:

1. kategórii - žiaci ZUŠ do 9 rokov 

veku

súťažia s  jednou detskou ľudovou 

alebo umelou piesňou 

a  s jednou detskou náboženskou 

piesňou

2. kategórii - žiaci ZUŠ do 12 rokov 

veku 

súťažia s jednou  slovenskou ľudovou 

piesňou

a s jednou náboženskou piesňou

3. kategórii - žiaci ZUŠ do 15 rokov 

veku

súťažia s  jednou ľudovou piesňou v 

úprave slovenského hudobného skla-

dateľa a s jednou náboženskou pies-

ňou

4. kategórii   - žiaci  ZUŠ nad 15 ro-

kov veku

súťažia s  jednou piesňou v úprave 

slovenského alebo svetového skla-

dateľa a s jednou sakrálnou skladbou

Súťažné podmienky:

1. Súťaže sa môže zúčastniť každý 

obyvateľ Slovenskej republiky, ktorý:

a) je žiakom základnej alebo špeciál-

nej školy

b) je žiakom výtvarného odboru zák-

ladnej umeleckej školy alebo strednej 

školy umeleckého zamerania

2. Súťaž je neanonymná

3. Zaslaním výtvarných prác dáva 

autor svoj súhlas k bezplatnému vy-

užitiu a prezentovaniu prác, práce sa 

nevracajú

4. Súťažiaci a  sprevádzajúci v  Spe-

váckej súťaži zaplatia účastnícky po-

platok 10.- € prevodom na účet OZ 

priatelia banskoštiavnickej ZUŠ   na 

číslo účtu: IBAN: SK59 5600 0000 

0009 9969 8001 budú mať v  ten 

deň zabezpečený teplý obed a občer-

stvenie.

5. Víťazov výtvarnej i speváckej sú-

ťaže vyhlásime dňa 15. marca 2017 

o  15.00 na slávnostnej vernisáži 

v Návštevníckom centre Kalvárie.

Odosielanie výtvarných prác - Vý-

tvarné práce treba označiť nasledov-

ne: Na obálke: „Duchovný a umelecký 

odkaz banskoštiavnickej kalvárie 2017“.

Na diele: „Duchovný a umelecký odkaz 

banskoštiavnickej kalvárie 2017“

Meno a priezvisko autora

Kategória

Vek, trieda

Názov a adresa školského zariadenia

Kontakt: telefón a e-mail

Výtvarná technika

Výtvarné práce je nutné označiť 

a poslať do 1. marca 2017 na ad-

resu: 

ZUŠ Banská Štiavnica, Námestie sv. 

Trojice č. 4, 96901 Banská Štiavnica

Všeobecné ustanovenie

Vyhlasovatelia súťaže si vyhra-

dzujú právo neudeliť niektorú 

z cien, rovnako právo udeliť viac 

ocenení na jedno miesto.

Kontakt: Mgr. Irena Chovanová, 

0911 435 729

Mgr. Miroslava Knezovičová, 0911 

435 728

Mail: zus.bs.kalvaria@gmail.com.

ZUŠ

Celoslovenská výtvarná a spevácka 
súťaž „Duchovný a umelecký odkaz banskoštiavnickej kalvárie 2017“

Pozvánka
Srdečne pozývame Vás, Vašich ro-

dinných príslušníkov a Vašich pria-

teľov na podujatie

Láska nie je len slovo

Valentínska prezentácia tvorby čle-

nov Autorského klubu literátov, hu-

dobníkov a výtvarníkov v Banskej 

Štiavnici a vystúpenia hostí.

Čaká na Vás prednes poézie, 

hudba, spev, spomínania, valentín-

ska tombola a "pampúchy lásky"...

Pondelok, 13. 2. 2017 o 16.00 

hod.

Reštaurácia Gallery, Nám sv. 

Trojice Banská Štiavnica (u p. Ba-

ráka)

Na Vašu účasť sa tešia účinkujúci a 

organizátori: 

Pohronské osvetové stredisko Žiar 

nad Hronom – Pracovisko Banská 

Štiavnica

Autorský klub literátov, hudobní-

kov a výtvarníkov v Banskej Štiav-

nici

Mesto Banská Štiavnica

Bližšie info na č.t.: 0915 819 989 al. 

0903 508 417. 

POS

Z mestskej 
knižnice
vybrané novinky na čítanie

60“Zlaté šesťdesiate“ v  rozdele-

nom svete - Slavomír Michálek 

a kol.

Vždy pripravený! - Baričák Pavel 

„Hirax“

Muž, ktorý sadil stromy - Jean 

Giono

Odvrhnutá - dve cesty, jeden ži-

vot: Jana Šulková

Miro Žbirka zblízka - Vedral Hon-

za

Zaskočený radosťou - C.S. Lewis

Bájky pre malých i veľkých - Hla-

vatá Jana

Pripravované prázdninové ak-

tivity 

Každý prázdninový deň pred det-

ským predstavením v  kine Aka-

demik, v čase od 15.00 do 16.00 

majú deti možnosť získať dve 

vstupenky do kina zdarma, ak 

sa zapoja do súťažných aktivít 

v mestskej knižnici. Čaká ich ma-

ľovanie s  rozprávkou, vyskúša-

nie si čitateľských zručností, roz-

právkový kvíz, vedomostná súťaž 

a  rôzne zábavné aktivity v  inte-

riéri knižnice v  Rubigallovom 

dome na Nám. sv. Trojice č. 3.

MsK
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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

Klub plaveckých športov 

Opava v dňoch 4. 2. - 5. 2. 

2017 usporiadal XXIV. ročník 

Veľká cena Opavy v plávaní 

a XIV. ročník memoriálu Mgr. 

Vladimíry Ryplové.

Na pretekoch sa stretlo 24 klubov. 

21 klubov bolo z Čiech a 3 zo Slo-

venska. Zo Slovenska sa zúčast-

nili tímy: Plavecký klub Banská 

Štiavnica, Plavecký klub Rimav-

ská Sobota a Považskobystrický 

plavecký oddiel.

Prinášame výsledky:

Muži- kategória A

Balázs Michal - 19. 100m VS - 

1:00.88; 18. 100m PP-1:11.23; 

18. 50m VS - 27.73;

18. 100m P - 1:20.29;

Dóczy Filip -26. 100m VS - 

1:02.45; 29. 50m VS - 29.54; 19. 

100m P - 1:21.11;

Ernek Šimon - 8. 100m VS - 56.33; 

2. 100m Z - 1:01.04; 6. 50m VS - 

25.72; 7. 100m P - 1:13.03;

Mráz Peter-35. 100m VS - 

1:10.56; 27. 100m PP - 1:17.37; 

25. 100m P - 1:29.66;

Žiaci – kategória C

Harčár Nicolas - 22. 50m VS - 

35.73; 21. 50m Z - 43.29; 6. 50m 

M - 37.49; 18. 100m VS – 1:21.09; 

13. 50m P - 48.02;

Maruniak Patrik - 25. 25m VS - 

36.98; 24. 50m Z - 45.34; 27. 50m 

M - 47.82; 23. 100m VS- 1:24.69; 

8. 50m P- 45.87;

Ženy- kategória A

Michalová Barbora – 14. 100m VS 

- 1:07.01; 12. 100m PP - 1:16.06;  

5. 100m Z - 1:16.56; 

12. 50m VS - 30.30; 8. 100m P - 

1:26.27;

Žiačky- kategória B

Hornická Alica - 21. 100m VS - 

1:20.14; 10. 100m Z - 1:33.08; 7. 

100m M - 1:34.07; 21. 50m VS - 

36.05;

Melicherčíková Timea - 20. 100m 

VS - 1:19.97; 13. 100m PP - 

1:23.67; 18. 50m VS – 34.09; 9. 

100m P - 1:31.57;

Žiačky- kategória C

Šavoltová Ivana - 30. 50m VS - 

41.82; 28. 50m Z - 49.34; 29. 

100m VS - 1:38.43; 26. 50m P - 

56.55;

Legenda: P- prsia, M- motýľ, Z- 

znak, VS- voľný spôsob, PP- polo-

hové preteky.

PK BS

Veľká cena Opavy

Spoločnosť Lidl v roku 2016 

postavila 10 detských ihrísk 

v mestách, ktoré získali vo 

svojich kategóriách najviac 

hlasov. 

Do hlasovania o ihrisko Žiha-

dielko sa môžete zapojiť až do 

28. februára 2017. Desať miest 

s najvyšším počtom hlasov zís-

ka nové Lidl ihrisko Žihadielko 

a možno jedno z nich bude práve 

v Banskej Štiavnici.

Štiavnica je zaradená do kategó-

rie do 10  999 obyvateľov spolu 

s mestami Hurbanovo, Ilava, Krá-

ľovský Chlmec, Modra, Námes-

tovo, Sobrance, Šurany, Tvrdo-

šín, Veľké Kapušany, Veľký Meder 

a mestskou časťou Bratislava – La-

mač.

Ihrisko Žihadielko obsahuje her-

né prvky z odolných materiálov, 

ktoré spĺňajú prísne kvalitatívne 

a bezpečnostné 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 mož-

né na https://zihadielko.lidl.sk/ 

každý deň!

Ján Petrík ml., OKŠaMK

Hlasujte za nové detské ihrisko!
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Spoločnosť BETA - CAR, s.r.o. 
prevádzka: Penzión Cosmopolitan 

- Bowling Bar prijme do TPP/
dohodu zodpovedného barmana/

čašníka. Platové ohodnotenie: 
Dohoda    Pre viac info a zasielanie 

životopisov: cosmopolitan1@
penzioncosmopolitan.sk, 

Tel.č.: +421918601147. 

služby

inzercia

  Prenajmem zariadenú izbu v Š. 

Baniach, tel.č.: 0915 169 422

  Prenajmem veľký 2-izbový byt 

Pod Kalváriou za 300€ + energie. 

Bližšie info na: 0905 360 307

 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

  Klietky pre chov prepelíc, krá-

liky, činčily, pasce na líšky a kuny, 

liahne na vajíčka, odchovne pre ku-

riatka, krmítka a napájačky, robíme 

rozvoz po celom Slovensku, viac na 

www.123nakup.eu , tel.: 0907 181 

800.

  Predám auto PEUGEOT 207 – 70 

kW vo výbornom stave, garážova-

né, kontakt: 0908 164 834

sn@banskastiavn

reality

najlepšie ceny v meste

CITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

0,55/km
v BS

U nás máte pizze už od 2,80 € 
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

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.

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.

Platí od soboty (11.02.2017) Platí od soboty (11.02.2017) 
do nedele (19.02.2017)!!!do nedele (19.02.2017)!!! Fanfara Transilvania (Rumunsko) / Balkansambel (Slovensko)

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

Balkánska fašiangová 
veselica

Kultúrne centrum, Kammerhofská 1, Banská Štiavnica  
16. február 2017 od 19.00 hod.


