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INZERCIA

Futbalový klub Sitno Banská 

Štiavnica je najväčším organi-

zovaným športovým klubom 

v meste. 

Okrem mužstva dospelých má do 

súťaží zapojené družstvá predprí-

pravky, prípravky, mladších a star-

ších žiakov a  dorastencov. Mesto 

Banská Štiavnica prispieva na čin-

nosť klubu prostredníctvom mest-

ského rozpočtu schváleného 

poslancami mestského zastupiteľ-

stva.

Mesto Banská Štiavnica 

ukončilo v mesiaci november 

2015 projekt s názvom: 

Vzdelávanie seniorov v meste 

Banská Štiavnica, ktorý bol 

spolufi nancovaný zo zdrojov 

EÚ v rámci Operačného 

programu Vzdelávanie.

V  rámci udržateľnosti projektu 

mesto Banská Štiavnica realizo-

valo z  vlastných zdrojov v  roku 

2017 kurz zameraný na počítačo-

vé znalosti – základy práce s PC, 

v roku 2018 kurz Ľudové remeslo 

– práca s drevom (inovovaný mo-

dul) a  v  roku 2019 kurz Záhrad-

kárstvo.

V 1. polroku 2020 mesto bude re-

alizovať kurz Zdravoveda.

Začiatok kurzu: 24. 2. 2020.

Kurz sa bude uskutočňovať dva-

krát týždenne (pondelok a  štvr-

tok). Rozsah kurzu 25 hodín.

Čas konania kurzu: 14:00 – 

17:00 hod..

Miesto: zasadačka MsÚ, radnica, 

č. dverí 4.

Na kurz sa môže prihlásiť kaž-

dý obyvateľ mesta Banská Štiav-

nica, ktorý dovŕšil vek 50 rokov. 

Kurz je bezplatný a môžete sa na 

ňom oboznámiť s témami, ako ci-

vilizačné ochorenia a ich rizikové 

faktory, kardiovaskulárne ocho-

renia, diabetes, prevencia a liečba 

ochorení, racionálne stravovanie, 

pohybové aktivity a  pod.. Bližšie 

informácie a  prihlasovanie sa na 

kurz na adrese: Mestský úrad Ban-

ská Štiavnica, oddelenie regionál-

neho rozvoja a  medzinárodných 

vzťahov, Nám. sv. Trojice 3 (Rubi-

gall, 2. posch.), kontakt: Mgr. Hen-

rieta Godová, tel.: 045/6949655, 

0905 823 404, e-mail:  henrieta.

godova@banskastiavnica.sk

RRaMV

Projekt Vzdelávanie seniorov 

v  meste Banská Štiavnica (ukon-

čený v  novembri 2015): „Moder-

né vzdelávanie pre vedomostnú spo-

ločnosť/Projekt je spolufi nancovaný zo 

zdrojov EÚ.“

Nový predseda FK Sitno 
Banská Štiavnica

Pokračovanie vzdelávania seniorov 
– kurz Zdravoveda

Ing. Miroslav Hudák ml.  foto Michal Kríž �3.str.

United Nations

Cultural Organization

Banská Štiavnica 
a technické pamiatky okolia
Svetové tvo od roku 1993

Festival SCANDI 

Utorok 11.2. o 18:30 hod.

Poďme kradnúť kone
Dráma, 123 min., MP:15, vstupné: 5€.

16.2.2020
17:00

Kultúrne centrum
Banská Štiavnica

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

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

nica, prevádzka Mestské kúpele – 

plaváreň, oznamuje obyvateľom 

a  návštevníkom mesta Banská 

Štiavnica, že dňa 8.2.2020 (so-

bota), bude prevádzka plavecké-

ho bazéna pre verejnosť zatvore-

ná z  dôvodu konania plaveckých 

pretekov.

Otváracie hodiny pre saunu a víri-

vú vaňu ostávajú nezmenené.

Slezáková Denisa,

vedúca prevádzky
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Primátorka mesta Mgr. Nadežda 

Babiaková sa minulý týždeň stretla 

spolu so zástupcami mesta s pred-

staviteľmi cirkví v našom meste. 

Vzájomne hovorili o rôznych zaujíma-

vých témach, pamiatkovej starostli-

vosti sakrálnych objektov v  Banskej 

Štiavnici, pripravovaných kultúr-

no-spoločenských podujatiach, o  so-

ciálnych službách, ako aj  o  problé-

moch, ktoré občanov nášho mes-

ta trápia. Poďakovala duchovným za 

šírenie pokoja, lásky, viery v  dobro 

a vzájomnej úcty medzi spoluobčan-

mi a za prácu, ktorú vykonávajú v pro-

spech občanov nášho mesta a zaželala 

im veľa zdravia a spokojnosti aj v roku 

2020. ŠN

NOVINKY

DIÁR
z programu

primátorky

26.1. v Rádiu Lumen o 17:30 a v re-

príze o 23:30 v súvislosti s kolapsom 

prímestskej autobusovej dopravy 

v  BBSK hovoril Ondrej Lunter, zá-

stupca predsedu BBSK, že bol v ten-

to deň riešiť túto situáciu aj v Banskej 

Štiavnici. Pravda je však taká, že pri-

šiel na pozvanie Mgr. Nadeždy Babia-

kovej, primátorky nášho mesta, ktorá 

je aj súčasne predsedníčkou Regionál-

neho združenia miest a obcí. 27.1. vo 

viacerých médiách bola spomienka na 

tri tieto osobnosti, ktoré mali v minu-

losti súvzťažnosť s  Banskou Štiavni-

cou. Vzhľadom nato, že v tento deň 

bol dňom výročia ich narodenia, resp. 

úmrtia: 27.1.1756 sa narodil geniálny 

hudobný skladateľ Wolfgang Amade-

us Mozart, ktorý okrem iného bol aj 

autorom opery „Čarovná flauta“, ktorej 

jednou z postáv bol aj Mikuláš Jozef 

Jacquin, prvý profesor Baníckej aka-

démie v B.Štiavnici, 27.1.1829 sa na-

rodil významný štúrovský básnik Ján 

Botto, ktorý v r.1860 – 1870 pôsobil 

ako zememerač v B.Štiavnici a Štiav-

nických Baniach, 27.1.1991 zomrel 

Miroslav Válek, jeden z  najvýznam-

nejších slovenských básnikov 20.stor. 

a minister kultúry SSR v r.1969 – 88, 

ktorý sa z tohto postu mimoriadne za-

slúžil o rozvoj B.Štiavnice a zvlášť Slo-

venského banského múzea (podrob-

ne som o tom písal v r.2019 v ŠN č.43 

a 44). 27.1. v Rádiu Regina o 9:00 bola 

opäť informácia o  tom, že v  kaštieli 

v Žiari nad Hronom bude mať svoju 

expozíciu významný slovenský insit-

ný maliar MUDr. Július Považan, kto-

rý až do začiatku 70.rokov 20.stor. pô-

sobil v B.Štiavnici, najprv ako detský 

lekár, neskôr ako prednosta detského 

odd. a nakoniec ako riaditeľ nemocni-

ce s poliklinikou. 27.1. v Rádiu Regi-

na o 13:00 bolo vyhlásenie Mgr. Na-

deždy Babiakovej, primátorky nášho 

mesta, ale aj predsedníčky Regionál-

neho združenia miest a obcí, ktoré za-

hrňuje okresy Banská Štiavnica, Žiar 

nad Hronom a  Žarnovica, že v  celej 

tejto oblasti je už plne funkčná prí-

mestská autobusová doprava. Zdô-

razňujem, že nielen v tejto relácii, ale 

ani v  ďalších celoslovenských médi-

ách nebolo proklamované to, čo do-

kázala naša primátorka v tejto záleži-

tosti. 28.1. v TA3 v „Téme dňa“ o 19:50 

bol banskoštiavnický rodák Jaroslav 

Paška, poslanec NR SR. 30.1. vo via-

cerých médiách a 1.2. v Rádiu Sloven-

sko bola spomienka na významného 

banskoštiavnického spisovateľa Joze-

fa Horáka v súvislosti s tým, že 30.1. 

bol dňom, keď sa narodil v  r.1907 

(zomrel v  r.1974). 1.2. v  Rádiu Slo-

vensko o 20:05 hovoril banskoštiav-

nický rodák a  europoslanec Róbert 

Hajšel o predpokladaných dôsledkoch 

výstupu Veľkej Británie z EÚ pre Slo-

vensko. Ján Novák

Štiavničania, Štiavnica, 
médiá a súvzťažnosti

Stretnutie samosprávy mesta s predstaviteľmi cirkví foto SN

Bod K
Bratská 9 (budova MŠ), B. Štiav-

nica

Február 2020

Štvrtok 6. 2. /13. 2. /20. 2.

o 17:00 hod.

Háčkujeme s Peťou

Radi by ste sa naučili háčkovať, 

ale nemal vás to kto naučiť? Ale-

bo aktívne háčkujete a  chcete si 

nájsť priateľky, ktoré sa tejto tra-

dičnej technike venujú tiež? Tak 

potom pre vás je určené stretnutie 

s Peťou Maruniakovou, šikovnou 

a zručnou Štiavničankou!

Utorok 11. 2./18. 2./25. 2.

o 16:00 hod.

Tvorivé dielne s Ivetou

Ak máte šikovné ruky a chuť tvo-

riť, utorky sú tu pre vás! Či ste ma-

mička, šikovné dieťa alebo senior-

ka, určite na našich stretnutiach 

nájdete nejakú inšpiráciu a vytvo-

ríte si niečo krásne.

Streda 19. 2. o 16:00 hod.

Stretnutie pri heligónke

Máte chuť zaspievať si a zaspomí-

nať na ľudovky, ktoré nikdy ne-

zostarnú? Príďte si posedieť ku 

sladkému čajíku a niečomu na za-

hryznutie a pri speve si vychutnať 

prítomný okamih. A ak máte chuť, 

aj vy môžete doniesť niečo malé 

k spoločnému stolu!

Streda 26. 2. o 16:00 hod.

Výtvarný workshop blackout 

poetry

Dana Iliášová Mazalová bola hna-

cím motorom pri projekte Pssst! 

na Drieňovej. Vo výtvarnom wor-

kshope ju spoznáme z úplne iného 

uhla. Hneď na začiatku vás uvoľ-

ní a vy vďaka nej objavíte v sebe 

úplne iný svet. Pri svojej tvorbe 

použijete staré knižky a vytvoríte 

nové originálne dielo.

Štvrtok 27. 2. o 16:00 hod.

Praktický koučing s  Jánom 

Lenčom

Väčšinou sa nás ľudia pýtajú na 

veci, na ktoré poznáme odpoveď. 

Kouči sa pýtajú inak — kouči sa 

nás pýtajú na veci, na ktoré sme 

nepoznali odpoveď, pokiaľ sme 

nedostali otázku. Otázky sú zák-

ladným nástrojom kouča. Práca 

kouča je prácou na sebe samých. 

Na objavovaní našich tajných zá-

kutí duše a na ich znovuzrodení. 

Koučing budeme v  týchto konči-

nách organizovať častejšie, aby 

sme vám poskytli novodobý kom-

fort spoznávania svojich schop-

ností a už využitia v praxi v tejto 

hektickej dobe.

OKŠaMK

3.2.

 Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

 Pracovné stretnutie k  riešeniu 

činnosti Technických služieb, 

m. p., Banská Štiavnica.

 Zasadnutie redakčnej rady 

Štiavnických novín.

4.2.

 Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

 Uskutočnilo sa pracovné roko-

vanie k parkovaniu v meste.

5.2.

 Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

 Účasť na zasadnutí Rady ZMOS 

v Štrbskom Plese.

6.2.

 Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

 Príprava návrhu na úpravu roz-

počtu mesta.

7.2.

 Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

 Príprava materiálov na zasad-

nutie mestského zastupiteľ-

stva.

Viera Lauková

Mestská 
knižnica
v priestoroch Rubigallu

Otváracie hodiny:

Po, Ut, St, Pi: 8:00 – 17:00

Štvrtok: 13:00 – 17:00

Kontakt: 045/694 96 58

Obedňajšia prestávka: 

11:30 – 12:00

email: kniznica@banskastiavnica.sk

MsK

Stretnutie samosprávy 
mesta s predstaviteľmi cirkví
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Od 1. januára 2020 sa 

novým predsedom Futbalového klu-

bu Banská Štiavnica v Banskej Štiav-

nici stal Ing. Miroslav Hudák ml.. 

V  tejto súvislosti sme ho požiadali 

o rozhovor, nakoľko fanúšikovia fut-

balu a čitatelia Štiavnických novín sú 

zvedaví, akým smerom bude tento 

šport napredovať ďalej:

„Od 1. 1. som sa stal predsedom futba-

lového klubu. Môj predchodca Lubo Ba-

rák, známa postava štiavnického futba-

lu a športu sa rozhodol, že ukončí činnosť 

na poste predsedu, ale stále je aktívnym 

členom výboru futbalového klubu. Tou-

to cestou by som chcel v  mene všetkých 

priaznivcov futbalu, hráčov, funkcioná-

rov poďakovať pánovi Barákovi za všetky 

tie roky, ktoré pôsobil na poste predsedu. 

Členstva vo výbore sa vzdal aj dlhoročný 

člen a náš priateľ, futbalový fanúšik Jan-

ko Lupták, ktorému by som chcel tak isto 

úprimne poďakovať za čas, ktorý venuje 

futbalu a hlavne nášmu trávniku. 

Predstavte klub našim čitateľom:

„Futbalový klub FK Sitno je najstarším 

športovým klubom mesta Banská Štiav-

nica. Zo 142 členov tvoria najväčšiu skupi-

nu aktívni hráči v mužstvách predpríprav-

ky, prípravky, starších a mladších žiakov, 

dorastu a mužov. Ostatní členovia sú väč-

šinou funkcionári, tréneri a dobrovoľníci, 

ktorí nám pomáhajú pri organizovaní zá-

pasov, tréningov a všetkých vecí, ktoré sú 

potrebné a s týmto športom súvisia.“

Patrí futbal k fi nančne náročným 

športom?

„Nemyslím si, že by futbal bol extrémne 

náročným športom. Rodič dieťaťa sa musí 

pripraviť nato, že raz do roka bude potreb-

né kúpiť kopačky a o všetko ostatné sa po-

stará klub, čo sa týka dopravy na zápa-

sy, tréningový proces, šatní, dresov, spŕch 

a malého občerstvenia na zápasoch, všet-

ko sa snažíme vykryť z rozpočtu futbalové-

ho klubu, takže investícia do dieťaťa nie je 

taká vysoká. Bonusom je aj to, že momen-

tálne hráči a členovia neplatia žiadne člen-

ské poplatky. Cez Centrum voľného času 

(CVČ) sa refinancujú náklady na trénerov 

v určitej výške.“

Je momentálne zimné obdobie, 

aká je situácia s prípravou na novú 

jarnú časť sezóny?

„Zimná príprava je v plnom prúde, trénin-

gy pri mužoch sú nastavené 3-krát v týžd-

ni v kombinácii exteriér a telocvičňa. Mlá-

dežnícke družstvá sú väčšinou v telocvični, 

nepúšťame ich von, nakoľko je to náchylné 

na choroby. Spolupracujeme s CVČ, ktoré 

sídli na Drieňovej v ZŠ Jozefa Kollára, kde 

sa trénuje. Druhá časť sezóny začína kon-

com marca a hrá sa až do polovice júna so 

striedaním zápasov doma a vonku.“

Aké máte vízie, plány do budúc-

nosti?

„Mládež je pre nás úplná priorita. Pripra-

vujeme koncepciu rozvoja mládežnícke-

ho futbalu v našom regióne. Pre úspešné 

napredovanie nášho klubu sú dôležité dve 

veci: kvalitný plán a oduševnení ľudia, kto-

rí si ho zoberú za svoj a budú ho realizovať. 

Účelom je definovať jednotný, súhrnný 

a  integrovaný plán, ktorý je navrhnutý 

tak, aby sme dokázali zabezpečiť základ-

né športové ciele. Som názoru, že pri mlá-

deži si nemôžme dovoliť robiť kompromisy. 

Je to naša budúcnosť, či sa už darí chala-

nom menej alebo viac. Musíme väčšinu 

našej pozornosti sústrediť na tieto miesta, 

preto sme začali oslovovať ďalších profesi-

onálov, trénerov, asistentov a dobrovoľní-

kov. Chceme sa rozprávať s rodičmi, počú-

vať ich názory a problémy a riešiť ich. Čaká 

nás strašne veľa práce.“

Ako by ste chceli pritiahnuť viac 

detí a mládeže k tomuto športu?

„Zatiaľ máme plán na spoluprácu s fut-

balistom Lukášom Pellegrinim, ktorý je 

kapitánom mužstva v  Pohroní vo For-

tuna Lige, čo je najvyššia slovenská sú-

ťaž. On nám prisľúbil pomoc pri výcho-

ve a vzdelávaní mládeže, ako sa správať 

na tréningoch, mal byť akýmsi odbor-

ným garantom s dlhoročnými skúsenos-

ťami futbalistu na najvyšších priečkach. 

Na jednej strane takáto spolupráca, na 

strane druhej by sme radi komunikovali 

so Slovenským regionálnym futbalovým 

zväzom ohľadom rozvoja, aká je podpora 

a možnosti z ich strany.“

Slovenský futbalový zväz aj v mi-

nulosti podporoval futbal v  na-

šom meste, futbalový štadión je 

majetkom mesta Banská Štiav-

nica a využíva ho aj široká verej-

nosť, plánujú sa zlepšovať služ-

by v  areáli futbalového štadiónu 

v budúcnosti?

„Mestský futbalový štadión je v  majet-

ku mesta a preto sme podali v spoluprá-

ci s  mestom žiadosť o  finančný príspe-

vok, ktorý vyhlásil Slovenský futbalový 

zväz (SFZ) na revitalizáciu a obnovu kul-

túrno-technického zabezpečenia a  in-

fraštruktúry štadiónu. Boli sme úspešní 

a získali sme 25 000eur zo SFZ a ďalšie 

finančné prostriedky vo výške 8 333eur 

(25%) budú dofinancované z  mestského 

rozpočtu. Tento projekt sme prezentova-

li už koncom minulého roka a vychádzal 

z  toho, že by sme chceli obnoviť prostre-

die a zázemie pre futbalistov a verejnosť 

z hlavnej časti pri budove, kde by sa mal 

postaviť altánok, upraviť okolie a tiež vy-

tvoriť krajšie podmienky pre športovcov. 

Súčasťou projektu je aj workoutová (von-

kajšia plocha na cvičenie), kde sa bude dať 

cvičiť v areáli štadióna aj za nepriaznivého 

počasia, aby sme trošku šetrili trávnik.

Budú sa dať zladiť tréningy futba-

listov s  potrebami širokej verej-

nosti?

„V súčasnosti pripravujeme webovú strán-

ku futbalového klubu, kde by sme chceli 

uverejňovať harmonogram tréningov jed-

notlivých futbalových družstiev mužov, 

žiakov, aby sme vedeli túto situáciu vy-

riešiť k  spokojnosti všetkých strán. Bude 

potrebné to rozplánovať na každý deň 

v týždni a následne tieto informácie budú 

zverejnené. Chceli by sme to rozbehnúť čo 

najskôr, teda do začiatku jarnej časti fut-

balovej sezóny a sprístupniť ju verejnosti.“

Aké máte futbalové ciele a na akej 

pozícii by chcelo A mužstvo ukon-

čiť sezónu?

„Nechceme sa sústrediť na výsledky zá-

pasov ako také. Mužstvo chceme stabili-

zovať, vytvoriť dobrú atmosféru v kabíne 

a hlavne by sme chceli, aby sa chalani bavi-

li futbalom. Určite chceme vyhrávať a vždy 

pre to v rámci športových možností spra-

víme maximum. Boli by sme radi keby sa 

nám podarilo na štadión prilákať omno-

ho viac ľudí, pretože viem, že v Štiavnici 

je fanúšikov dosť, len si musia nájsť cestu 

a chuť prísť na štadión.“

Novému predsedovi futbalového klu-

bu FK Sitno Banská Štiavnica praje-

me na novom poste veľa energie a síl 

pri  rozvoji tohto športu, ktorý má 

v našom meste dlhoročnú tradíciu.

Za rozhovor poďakoval

Michal Kríž

NOVINKY


1.str.

Nový predseda FK Sitno 
Banská Štiavnica

Plánovaný altánok pre športovcov  foto Archív FK Sitno BS

Upozornenie 
pre prevádzkovateľov malých 

zdrojov znečistenia ovzdušia – 

právnické osoby

Podľa zákona NR SR č. 

137/2010 Z.z. o ovzduší, záko-

na č. 401/1998 Z.z. o  poplat-

koch za znečistenie ovzdušia 

a VZN č. 7/2017 §5 písm. k) má 

prevádzkovateľ malého zdroja 

znečistenia (ďalej len „MZZO“) 

povinnosť oznámiť každoroč-

ne do 15. februára mestu Ban-

ská Štiavnica údaje potrebné 

na zistenie množstva a  škodli-

vosti znečisťujúcich látok vy-

púšťaných do ovzdušia a  údaje 

potrebné na určenie výšky po-

platku podľa skutočnosti uply-

nulého roka, a  to za každý sa-

mostatný MZZO osobitne. Ide 

najmä o  údaje o  druhu paliva, 

spotrebe paliva a surovín, z kto-

rých znečisťujúce látky vznika-

jú, počet prevádzkových hodín, 

druh a  účinnosť odlučovacích 

zariadení, atď..

Tlačivo „Oznámenie údajov po-

trebných pre určenie výšky poplat-

ku za znečisťovanie ovzdušia“ tvo-

rí prílohu č. 1 tohto VZN, ktoré 

si môžete stiahnuť na stránke 

mesta www.banskastiavnica.sk 

v  sekcii nariadenia mesta ale-

bo v  sekcii dokumenty a  tlači-

vá (tlačivá k ochrane životného 

prostredia – Oznámenie údajov 

potrebných pre určenie výšky 

poplatku za znečistenie ovzdu-

šia).

Mesto Banská Štiavnica upozor-

ňuje prevádzkovateľov, že za ne-

splnenie povinností uvedených 

v §6 ods. 4 zákona č. 401/1998 

Z.z. o poplatkoch za znečistenie 

životného prostredia a určených 

v  rozhodnutí obce vydanom 

podľa §6 ods. 6, uloží obec v pre-

nesenom výkone štátnej správy 

prevádzkovateľovi malého zdro-

ja pokutu do výšky 663,87eura.

MsÚ

Informačné 
centrum
Banská Štiavnica. 

Otváracie hodiny: každý deň

február: 8:00 hod. - 16:00 hod.

Nám. sv. Trojice č.6

969 01 Banská Štiavnica

e-mail: ic@banskastiavnica.sk

tel.: +421 45 694 96 53

MsÚ
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Vážení občania,

v  týchto dňoch vám boli do do-

mácnosti doručené „Oznámenia 

o  čase a  mieste konania volieb“ 

a  taktiež „Zoznam zaregistrova-

ných kandidátov“. Podľa zákona č. 

180/2014 Z.z. o  podmienkach vý-

konu volebného práva a  o  zmene 

a  doplnení niektorých zákonov, sa 

tlačivá doručovali po jednom kuse 

do domácnosti a nie všetkým vo-

ličom v  domácnosti. V  prípade, že 

vám nebolo doručené správne 

oznámenie alebo nebolo doručené 

vôbec, môžete túto skutočnosť na-

hlásiť v  námietkovej kancelárii 

v Klientskom centre mesta Ban-

ská Štiavnica, Námestie sv. Tro-

jice č.3, alebo telefonicky na číslo 

045/694 96 39.

Volič má taktiež právo v úradných 

hodinách si overiť, či je zapísaný 

v stálom zozname voličov, či úda-

je o ňom sú úplné a pravdivé a môže 

požadovať doplnenie údajov alebo 

vykonanie opráv. Mesto je povinné 

žiadosti vyhovieť alebo do troch dní 

písomne oznámiť voličovi dôvody, 

pre ktoré žiadosti nemôže vyhovieť.

Zároveň upozorňujeme voličov, 

ktorí majú trvalý pobyt mesto 

Banská Štiavnica, že tlačivo 

„Oznámenie o čase a mieste konania vo-

lieb“ je umiestnené na úradnej tabu-

li mesta a  ich volebná miestnosť 

sa nachádza v  Zasadačke Mest-

ského úradu, Radničné námestie 

č. 1. Zoznam zaregistrovaných kan-

didátov si môžu prevziať v  Klient-

skom centre.

Vaše možnosti hlasovania

Volič, ktorý nebude môcť voliť vo 

volebnom okrsku, v  ktorého zo-

zname je zapísaný, môže požia-

dať mestský úrad o  vydanie hla-

sovacieho preukazu (klientske 

centrum v Rubigalle), ktorý ho po-

tom oprávňuje na zápis do zozna-

mu voličov v  ktoromkoľvek voleb-

nom okrsku na území Slovenskej 

republiky. Elektronicky a  listin-

nou formou môžu voliči požiadať 

do 10.2.2020. Osobne alebo pro-

stredníctvom osoby splnomoc-

nenej žiadateľom možno požiadať 

o  vydanie hlasovacieho preukazu 

najneskôr v posledný deň predo 

dňom konania volieb počas úrad-

ných hodín. Podrobné informá-

cie o hlasovacom preukaze nájdete 

aj na webovej stránke mesta v časti 

občan/voľby.

Volič má možnosť hlasovať pria-

mo vo volebnej miestnosti po 

predložení platného občianske-

ho preukazu, ale taktiež môže po-

žiadať zo závažných, najmä zdra-

votných dôvodov okrskovú komisiu 

o to, aby mohol hlasovať mimo vo-

lebnej miestnosti (doma), a to len 

v  územnom obvode okrsku, pre 

ktorý bola okrsková komisia zria-

dená. V  takom prípade okrsková 

komisia vyšle k  oprávnenému ob-

čanovi dvoch svojich členov s pre-

nosnou volebnou schránkou, 

hlasovacími lístkami, volebnou 

obálkou a  so zoznamom voličov, 

ktorí požiadali o  hlasovanie mimo 

volebnej miestnosti. Vyslaní členo-

via okrskovej komisie zabezpečia, 

aby aj v tomto prípade bola zacho-

vaná tajnosť hlasovania. Zastúpe-

nie inou osobou nie je prípustné. So 

svojou žiadosťou sa môže občan ob-

rátiť priamo na svoju okrskovú ko-

misiu prostredníctvom svojich zná-

mych, susedov alebo aj telefonicky 

na číslo organizačného štábu volieb 

045/694 96 39.

Hlasovanie v zdravotníckych za-

riadeniach, v  zariadeniach so-

ciálnych služieb a  v  obdobných 

zariadeniach zabezpečí možnosť 

výkonu volebného práva v  spolu-

práci s  vedúcim príslušného zaria-

denia okrsková komisia, v  ktorej 

územnom obvode je toto zariade-

nie. Voliči však musia mať trvalý 

pobyt v územnom obvode okrsko-

vej volebnej komisie, v ktorej sa za-

riadenie nachádza. Ak voliči nepat-

ria do volebného okrsku, v ktorého 

územnom obvode sa zariadenie na-

chádza, volia na základe hlasovacie-

ho preukazu, ak si ho vyžiadali.

Jana Beňová, MsÚ

AKTUALITY

Informácie pre voličov
oprávnených hlasovať vo voľbách do Národnej rady SR 29.02.2020

Fakulta techniky Technickej 

univerzity vo Zvolene 

organizovala v dňoch 

28. a 30. januára 4. ročník 

súťaže RoboHranie, ktorej 

cieľom je popularizácia 

techniky, automatizácie 

a robotiky u žiakov a študentov 

základných a stredných škôl. 

Súťaže pre základné školy s  témou 

„Zachráňme planétu“ sa z nášho mesta 

zúčastnil tím Alfa s robotom Beta zo 

Základnej školy Jozefa Horáka. Úlo-

hou v súťaži pre stredné školy bolo na-

programovať robota ako nosiča paliet, 

ktorý mal na určenom mieste zdvih-

núť a preniesť paletu do cieľa. Nebo-

la to ľahká úloha a  umiestniť sa na 

prvých miestach bolo náročné. Po na-

pínavých kolách sa študenti Strednej 

odbornej školy sv. Františka Assiské-

ho umiestnili na skvelom 2. mieste. 

Základné nepísané pravidlá tohtoroč-

nej súťaže boli Usmievaj sa! a Zozna-

muj sa! Víťazom sa teda stal každý, kto 

sa pri príprave na súťažnú disciplínu 

zabavil a počas účasti na súťaži spo-

znal nových kamarátov. Preto ďaku-

jeme a gratulujeme každému členovi 

zúčastnených tímov a ich pedagógom 

a prajeme im veľa ďalších inšpiratív-

nych a konštruktívnych nápadov.

Peter Koleda

RoboHranie 2020

Študenti SOŠ sv. Františka Assisského  foto Pavel Koreň

Prázdniny 
v múzeu
Slovenské banské múzeum pozýva 

do svojich expozícií špeciálne aj po-

čas jarných prázdnin.

Expozícia Banské múzeum v príro-

de – skanzen bude špeciálne otvo-

rená už od soboty 15. februára 

2020 a to v termínoch: 15. – 16. 2., 

19. – 23. 2., 26. – 1. 3. a 4. – 8. 3. pro-

stredníctvom vstupov o 9:00, 12:00 

a 15:00 hod..

Mineralogická expozícia, Berg-

gericht  pozýva do  Geobádateľ-

ne na aktivity: 19.februára: Urob 

si zo šutra drahokam, 26.febru-

ára a  4.marca 2020: Čačky mač-

ky pre detičky a možno aj pre ma-

mičky – výroba náramkov z rôznych 

druhov minerálov podľa vlast-

ného výberu vždy o  13:00 hod.. 

Kontakt: tel.: 045/692 05 35, 

geobadatelna@muzeumbs.sk

Dielnička v  Kammerhofe ponúk-

ne tvorivé aktivity: 18.februára 

(12:00 – 16:00): tvarovanie z  hli-

ny, smaltovanie príveskov a  ná-

ušníc, batikovanie tašiek voskom, 

19.februára  (12:00 – 16:00): jar-

né medovníky, batikovanie, smalto-

vanie príveskov a náušníc, 20.feb-

ruára  (12:00 – 16:00): tkanie na 

doštičkách, miesenie a  pečenie 

chleba, plstenie príveskov, broš-

ní, 21.februára  (12:00 – 16:00): 

pletenie na prstoch, šnúročky – 

lietačky,  smaltovanie príveskov 

a  náušníc, batikovanie hodvábu, 

22.februára  (9:00 – 14:00):  mie-

senie a pečenie chleba, smaltovanie 

príveskov a náušníc, handrové lop-

tičky, 26.februára (12:00 – 16:00): 

batikovanie, smaltovanie príveskov 

a náušníc, tvarovanie z hliny, 27.feb-

ruára  (12:00 – 16:00): smaltova-

nie príveskov a  náušníc,  handrové 

loptičky,  miesenie a  pečenie chle-

ba, 4.marca (12:00 – 16:00): smal-

tovanie príveskov a  náušníc, plste-

nie. Kontakt: Mgr. Anna Ďuricová, 

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

enviro@muzeumbs.sk

Starý zámok pozýva na zimnú ro-

dinnú hru s  názvom Hravý Starý 

zámok, ktorá sa uskutoční 22.feb-

ruára 2020 v  čase od 9:00 do 

15:00 hod.. Kontakt: Mgr. Iva-

na Čengerová, tel.: 045/694 94 72, 

staryzamok@muzeumbs.sk. Info 

a  cenníky jednotlivých podujatí: 

www.muzeumbs.sk. Mediálny part-

ner: Štiavnické noviny. Zmena 

programu vyhradená! Tešíme sa na 

stretnutie.

Petra Páchniková,

Slovenské banské múzeum
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kam v BŠ 
a okolí ?

V Banskej Štiavnici od 1.9.2020 

vzniká nová stredná škola – 

Škola umeleckého priemyslu. 

Sídliť bude na Akademickej ulici 

č.13 a  bude poskytovať vzdelanie 

v umeleckých študijných odboroch:

– odevný dizajn,

– grafi cký dizajn,

– propagačné výtvarníctvo,

– grafi cký a priestorový dizajn,

– konzervátorstvo a  reštaurátor-

stvo – omietky a štuková výzdoba,

– konzervátorstvo a reštaurátorstvo 

– papier, staré tlače a knižné väzby.

Na Akademickej ulici č.13 tak budú 

existovať dve samostatné školy. Pô-

vodná SPŠ Samuela Mikovíniho, 

ktorá už nebude prijímať žiakov 

na umelecké odbory a  Škola ume-

leckého priemyslu, na ktorú budú 

žiaci základných škôl robiť talen-

tové skúšky 30. apríla 2020. V pri-

hláške je potrebné uviesť kód ško-

ly 662506.

Strednej priemyselnej 

škole Samuela Mikovíni-

ho zostáva pôvodný kód 

školy 664506 a prijímacie 

pohovory pre túto školu 

budú 11. a 14. mája 2020 

na zostávajúce technické 

študijné odbory:

– biotechnológia a farma-

kológia,

– životné prostredie,

– geodézia, kartografi a 

a kataster.

Tak ako sa nemenia 

priestory pre umelec-

ké odbory, tak sa nezme-

nia ani jednotliví vyučujú-

ci odborných a všeobecno 

– vzdelávacích predme-

tov. Uvedenú zmenu iniciovalo Mi-

nisterstvo školstva, vedy, výskumu 

a  športu Slovenskej republiky na 

základe legislatívnych zmien vo vy-

učovaní umeleckých odborov, ktoré 

sa musia vyučovať na školách ume-

leckého priemyslu.

Veríme, že sa nová umelecká ško-

la stane plnohodnotnou súčasťou 

nášho mesta.

Mgr. Radovan Blaho, 

zástupca riaditeľa školy

Škola umeleckého priemyslu 
Banská Štiavnica

I keď nás mnohých atypické 

počasie v týchto dňoch 

vytiahlo do záhradiek, na túry 

či dlhšie potulky prírodou, 

predsa len je tu ešte čas 

dlhých zimných večerov, počas 

ktorých dobre padne vziať do 

ruky knihu a nechať sa ňou 

osloviť.

Ak ste si náhodou nenašli pod 

stromčekom tú svoju želanú, mož-

no Vás poteší nová ponuka z mest-

skej knižnice. V  novom roku pri-

budlo niekoľko noviniek, z ktorých 

vyberáme niekoľko tipov z každého 

žánru. Milovníci detektívky si môžu 

nájsť novinky od nášho Václava Ne-

uera, Michaela Hjortha alebo škót-

skeho Petra Maya; kto si obľúbil 

pútavé cestopisné príbehy Ondreja 

Sokola Ako som vozil Nórov, môže 

sa tešiť na jeho pokračovanie, čita-

teľov hororu poteší nový Stephan 

King, ale ani priaznivci fantasy žán-

ru neobídu nasucho. Čaká ich Sarah 

J. Maas s tretím pokračovaním série 

Na dvore z tŕňov a ruží alebo Búrko-

vá sestra 2 od Lucindy Riley. Čita-

teľky romantických príbehov pote-

šíme novými románmi od Francine 

Riversovej, Tessy Afshar, Gaelen Fo-

leyovej, Mary Baloghovej alebo aj 

Sandry Brownovej a  Sabriny Je-

ff riesovej, zo slovenských autoriek 

prichádza s novinkou napr. Katarí-

na Gillerová a  Monika Macháčko-

vá, no a nezabudli sme ani na deti, 

ktoré sa už dožadovali ďalšej knihy 

zo série o 20 najúspešnejších chlap-

coch a  dievčatách a  pripravili sme 

pre nich aj niekoľko titulov beletrie 

od Marty Hlušíkovej, Ivana Popo-

viča, Daniela Heviera, D. Lokošovej 

a A. Kováčovej a i., pre mládež zasa 

napr. Totálny úlet od Natálie Skla-

danej. Z náučných publi-

kácií môžeme spomenúť 

názvy ako: Najväčšie zá-

hady a  mystériá Sloven-

ska II, V  zajatí geogra-

fi e, Miznúce mikróby, 

Naše priezviská, Zme-

na je v  nás od mladej 

enviromentálnej akti-

vistky Grety Th umberg 

alebo  pozoruhodnú štú-

diu Marka Bauerleina 

o  tom, ako digitálna éra 

ohlupuje mladých Ame-

ričanov a  ohrozuje našu 

budúcnosť, s  názvom 

Najhlúpejšia generácia.

Príďte si vybrať, milí pria-

telia, mestská knižnica je 

Vám k  dispozícii v  ne-

zmenených otváracích hodinách 5 

dní v týždni, ako aj na pobočke Drie-

ňová pre detských čitateľov v pon-

delky a stredy. Pripravujeme pre Vás 

aj niekoľko zaujímavých poduja-

tí, o ktorých sa včas dozviete a ešte 

na záver možno jedna zaujímavá in-

formácia pre tých, ktorí by chceli ve-

novať mestskej knižnici svoje knihy. 

Môžu tak urobiť napr. už 14. febru-

ára, ktorý je Medzinárodným dňom 

darovania kníh.

/kolektív MsK/

Novinky z mestskej knižnice

7.2. Slepačinec vol.3. Archanjel caff e 

bar, Radničné námestie 10 B, BŠ, 

21:00.

Seminár: Fero Király – Botanická zá-

hrada. ZUŠ Banská Štiavnica, Ná-

mestie sv. Trojice 4, BŠ, 14:00.

8.2. Koncert: Adam Kriss. Sólový 

slovenský folk-popový spevák a hu-

dobník. Ruinbar, Námestie sv. Troji-

ce 5, BŠ, 19:00.

8.2. Koncert : Kordík/Matejka/

Tóth. Elektro-akustické trio. KC Ele-

uzína, Horná ružová 1, BŠ, 21:00.

12.2. Geobádateľňa pre všetkých. 

Berggericht – Mineralogická ex-

pozícia, Námestie sv. Trojice 6, BŠ, 

13:00.

14.2. Koncert: Adam Kriss. Sólový 

slovenský folk-popový spevák a hu-

dobník. Trotuar cafe Andreja Kmeťa 

14/126, BŠ, 20:00.

Ruintheme: Dokonalý pár, Ruinbar, 

Námestie sv. Trojice 5, Banská Štiav-

nica, 19:00. Žiadny pár nie je doko-

nalý. Čo je však možné, je dokonale 

spárovať chuť drinku a jedla.

Koncert: Fjordwalker. Konsonancia 

trip-hopu, synth a ambient. KC Ele-

uzína, Horná ružová 1, BŠ, 21:00.

28. Reprezentačný banícky ples. 

Slávne, vysoké a  neomylné prezí-

dium Vás týmto pozýva na „28. re-

prezentačný banícky ples – jubilejný 

20. celoslovenský“ Účasť v baníckych 

a  iných uniformách vítaná! Hotel 

Grand Matej, Kammerhofská 5, BŠ, 

19:00.

Diskusia trojica : Weronika Gogola 

a Daniel Majling. KC Eleuzína, Hor-

ná ružová 1, BŠ, 18:30.

Región Banská Štiavnica

Oznámenie
o prerušení distribúcie elektriny

Oznamujeme Vám, že bude pre-

rušená distribúcia elektriny z  dô-

vodu odstraňovania porúch na za-

riadeniach distribučnej sústavy 

prevádzkovateľa distribučnej sústa-

vy spoločnosti Stredoslovenská dis-

tribučná, a.s.. Bez el. energie budú 

v B. Štiavnici:

– 13.2. v  čase od 8:30 – 15:30 na 

ul.: Hájik, Mierová, Michalská, Vý-

skumnícka.

– 24.2. v  čase od 8:00 – 16:00 na 

ul.: L. Svobodu, MUDr. J. Straku, 

Pátrovská.

Ďakujeme za porozumenie!

Július Bodor, riaditeľ sekcie 

Dispečingy, SSD, a.s.
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V našom meste v minulom 

roku pribudlo nové zariadenie: 

Zariadenie pre seniorov 

Domov Života na Pletiarskej 

ulici. 

Nakoľko tieto služby v našom mes-

te sú veľmi potrebné a v súčasnos-

ti vyhľadávané, opýtali sme sa na 

podrobnosti riaditeľa spomínané-

ho zariadenia Mgr. Jána Terena 

a požiadali ho o rozhovor:

Aká bola hlavná myšlienka vy-

budovania tohto zariadenia?

„Už 11 rokov pracujem v cestovnom ru-

chu s  poskytovaním ubytovania. Stá-

le som cítil telom i  dušou, že ma to 

ťahá pomáhať ľuďom. Počas štúdia na 

VŠ som chcel niečo vytvoriť aj v praxi, 

z  učebnicových textov urobiť realitu, 

a preto som pred 6 rokmi začal budovať 

toto zariadenie. Nachádza sa v budove 

bývalého skeletu „Plety.“ Budova bola 

v zúfalom stave. V októbri roku 2019 

sme budovu skolaudovali a  ofi ciálne 

sme začali fungovať ako Zariadenie pre 

seniorov Domov Života.“

Akú kapacitu má Vaše zariade-

nie?

„Naše zariadenie má 38 miest pre se-

niorov. Je určené pre všetkých ľudí, kto-

rí dosiahli dôchodkový vek a sú odkáza-

ní na pomoc inej osoby.“

Aké máte najbližšie plány?

„Naším plánom je ešte dobudovanie 

exteriéru. Máme vypracovanú štúdiu. 

Hneď, ako nám počasie dovolí, začne-

me budovať park pre seniorov. Pre mo-

bilných prijímateľov sociálnej služby 

vybudovať priestor pre chov drobných 

hospodárskych zvierat, políčka na do-

pestovanie zeleniny. Pocit príjemné-

ho prostredia je pre nich i pre personál 

veľmi dôležitý. Chceme im pripomenúť 

prostredie, z ktorého boli vytrhnutí, na-

koľko mnohí z nich bývali v rodinných 

domoch.“

Klienti nie sú len z  Banskej 

Štiavnice, odkiaľ ešte pochádza-

jú?

„Prijímateľov sociálnej služby naozaj 

nemáme len z  Banskej Štiavnice, pre-

važná väčšina je z regiónu Banskobys-

trického kraja, napríklad zo Zvolena, 

Banskej Bystrice, Dudiniec a okolia.“

Aké služby poskytujete pre 

klientov?

„Služby, ktoré poskytuje naša nezisko-

vá organizácia, sú zamerané na úzku 

spojitosť človeka s  jeho každodennými 

potrebami. Personál pracuje v nepretr-

žitej prevádzke. Pracuje tu vysoko kva-

lifi kovaný a  odborne zdatný zdravot-

nícky i opatrovateľský personál.“

Máte plány do budúcnosti?

„Plány do budúcna sú. V  prvej etape 

je našou prioritou dobudovať exteriér 

a v druhej etape vybudovanie denného 

stacionára, na ktorom sme už aj zača-

li pracovať. Stacionár bude k dispozícii 

všetkým ľuďom, ktorí sú odkázaní na 

pomoc. Budú odľahčené rodiny, v kto-

rých sa nachádza senior. Kým budú ro-

dinní príslušníci v práci, môžu si senio-

ra umiestniť či ponechať u  nás počas 

dňa. Tretím plánom je postupné vybu-

dovanie vývarovne pre seniorov.“

Aká je zatiaľ spätná väzba od se-

niorov?

Opýtali sme sa pani Anny A. 

z Dvorník, ktorá je v  tomto zaria-

dení veľmi spokojná so starost-

livosťou, s  personálom i  prostre-

dím. Ako nám prezradila, bola už 

aj v  inom zariadení, ale tu naozaj 

našla druhý domov. Má rada ruč-

né práce, hlavne pletenie. Nakoľko 

je diabetička, už aj slabšie vidí. Ne-

vyhľadáva spoločnosť, ale rada po-

zerá TV.

Riaditeľ Domova Života Mgr. Ján 

Teren nám prezradil, že s  každým 

seniorom sa snaží porozprávať 

a nadviazať kontakt. Dodáva: „Je to 

veľmi dôležité, nakoľko ľudia sa tu cí-

tia dobre, vytvárame im domov a mám 

pocit, že v  našom zariadení nadobud-

li silu. Majú chuť vyjsť von, komuniko-

vať, hrať sa hry a cibriť si pamäť so so-

ciálnou pracovníčkou. Mám dobrý pocit 

z toho, že zosilneli a stále idú vpred...“

Ak by mal niekto záujem obozná-

miť sa bližšie s naším zariadením, 

je najlepšie ho navštíviť osobne 

a ak je to možné dohodnúť si pre-

hliadku zariadenia, možnosť vy-

brať si izbu a  osobne sa s  nami 

stretnúť. Informácie budú dostup-

né aj v  emailovej komunikácii na 

adrese: jahomelife.bs@gmail.com, 

webstránke: www.domovzivota.sk 

a  na kontaktoch: 0902 903 290, 

0904 456 789, Ďakujeme! Váš tím 

Domov Života.

Za rozhovor poďakoval a veľa spo-

kojných seniorov zaželal

Michal Kríž

Zariadenie pre seniorov 
Domov Života v Banskej Štiavnici

PhDr. A. Michňová, Mgr. J. Teren a M. Ottinger  foto Michal Kríž

Zaľúbená 
Štiavnica
Pozývame Vás do Banskej Štiavni-

ce na ofi ciálne odštartovanie pro-

jektu „Zaľúbená Štiavnica 2020“

Kedy: 10. februára 2020 o 10:00

Kde: pred vchodom do Mestské-

ho úradu Banská Štiavnica, Rad-

ničné námestie 1, 969 01 Banská 

Štiavnica

V  roku 2020 by básnik Andrej 

Sládkovič aj jeho milovaná Marína 

Pischlová oslávili 200. narodeniny. 

Dodnes málo ľudí vie, že ich sku-

točný príbeh osudovej lásky, z kto-

rého sa zrodila najdlhšia ľúbostná 

báseň na svete – báseň Marína, sa 

odohral v Banskej Štiavnici.

Preto zakladatelia Banky Lásky 

spolu s mestom Banská Štiavnica, 

OOCR a Banskobystrickým samo-

správnym krajom pri príležitos-

ti 200. narodenín Maríny a Slád-

koviča spúšťajú projekt Zaľúbená 

Štiavnica 2020. Cieľom projektu 

je predstaviť Banskú Štiavnicu aj 

ako pútnické miesto pre ľudí z ce-

lého sveta, ktorí veria v lásku.

Dnes je Banská Štiavnica známa 

ako klenot zapísaný do UNESCO 

s úžasnou banskou históriou. Ve-

ríme, že projektom Zaľúbená 

Štiavnica pomôžeme mestu aj ce-

lému regiónu dostať sa na mapu 

najzaľúbenejších miest sveta.

Príďte sa v pondelok, 10. februára 

o 10:00 do Banskej Štiavnice do-

zvedieť viac o tomto krásnom ro-

mantickom projekte. Veríme, že 

nám pomôžete, aby sa ľudia na 

celom svete dozvedeli, že práve 

na Slovensku, v  Banskej Štiavni-

ci, skutočný príbeh lásky Maríny 

a  Sládkoviča zrodil najdlhšiu ľú-

bostnú báseň sveta.

Viac o projekte Vám radi pove-

dia:

Mgr. Nadežda Babiaková, pri-

mátorka mesta Banská Štiav-

nica, Ing. Iveta Ňiňajová, PhD. 

a Ing. Zuzana Jóbová, PhD. z Kraj-

skej organizácie cestovného ruchu 

– Banskobystrický kraj Turizmus, 

Ing. Ľudovít Kaník, podpredseda 

predstavenstva Oblastnej orga-

nizácie cestovného ruchu Región 

Štiavnica, Ing. Igor Brossmann, 

spoluzakladateľ Banky Lás-

ky a iniciátor projektu Zaľúbená 

Štiavnica.

RSVP do 5. februára na adrese: 

kristina@zalubenastiavnica.sk, 

+421 902 155 556.

Kristína Kohútová,

Zaľúbená Štiavnica Oddychová zóna pre seniorov (senior park)  foto Archív DŽ BS
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Implementačná agentúra – 

Ministerstva práce, sociálnych 

vecí a rodiny Slovenskej 

republiky podporuje výkon 

komunitného centra: 

mesta Banská Štiavnica 

v rámci Národného projektu 

Budovanie odborných 

kapacít na komunitnej úrovni 

(ITMS 2014+:312040Y403)

Poskytovateľ komunitného centra 

(KC) mesto Banská Štiavnica, so 

sídlom Radničné námestie 1, 969 

24 Banská Štiavnica vyhlasuje vý-

berové konanie na:

a) jedno pracovné miesto odborné-

ho garanta KC;

b) jedno pracovné miesto odborné-

ho pracovníka KC;

c) jedno pracovné miesto pracovní-

ka KC

Výberové konanie sa uskutoč-

ní dňa 11.2.2020 o  13:00 hod.

v  priestoroch zasadacej miestnosti 

Mestského úradu v Banskej Štiavni-

ci (budova radnice, prízemie, miest-

nosť č. 4), Radničné námestie 1, 

969 24 Banská Štiavnica.

Záujemcovia o  niektorú z  uvede-

ných pracovných pozícií môžu pí-

somnú žiadosť o prijatie do zamest-

nania doručiť osobne alebo zaslať 

poštou na adresu: Mesto Banská 

Štiavnica, Radničné námestie 1, 

969 24 Banská Štiavnica. Záujem-

covia vo  svojej žiadosti jednoznač-

ne určia, o ktorú konkrétnu pozíciu, 

príp. o  ktoré pozície (ako alterna-

tívy z  uvedených možností) majú 

záujem.

Uzávierka na predloženie žia-

dostí o  prijatie do zamestnania 

je 6. 2. 2020. Záujemcovia, ktorých 

písomné žiadosti do výberového 

konania boli doručené po termíne 

uzávierky, nebudú zaradení do vý-

berového konania.

Zoznam požadovaných dokladov 

k  žiadosti o  prijatie do zamest-

nania (v  ktorej je jednoznačne 

určené, o ktorú pozíciu alebo po-

zície sa kandidát uchádza):

– žiadosti o  prijatie musia mať pí-

somnú formu

– štruktúrovaný životopis uchádza-

ča (CV) vo formáte Europass

– doklad o najvyššom dosiahnutom 

vzdelaní

– potvrdenie o  návšteve školy, ak 

je relevantné (musí obsahovať naj-

mä nasledujúce informácie: názov 

a sídlo školy, školský rok a študijný 

odbor),

– doklady potvrdzujúce odbornú 

spôsobilosť, resp. prax

– uchádzač môže predložiť aj odpo-

rúčania alebo pracovné hodnotenia 

od predchádzajúceho zamestnáva-

teľa alebo od organizácií, s ktorými 

v minulosti spolupracoval

– výpis z registra trestov (nie starší 

ako 3 mesiace).

Upozornenie: Uchádzači, ktorých 

žiadosti do výberového konania 

boli doručené po termíne uzávier-

ky, nebudú zaradení do výberové-

ho konania! Na výberové konanie 

budú pozvaní iba záujemcovia, kto-

rí spĺňajú kvalifi kačné predpoklady 

na danú pozíciu.

Miestom výkonu práce je: Komu-

nitné centrum, Šobov 1407/7, 969 

01 Banská Štiavnica.

Dátum predpokladaného nástupu 

do zamestnania je 1.3.2020.

Pre pracovné pozície odborný ga-

rant KC je stanovená hrubá mzda 

1268,34€, odborný pracovník KC 

1102,91€ a pracovník KC 851,69€.

Oznam o výberovom konaní je zve-

rejnený na úradnej tabuli mesta (Sta-

vebný úrad), na internetovej strán-

ke mesta www.banskastiavnica.sk, 

na vstupe do komunitného centra 

(Šobov 1407/7, Banská Štiavnica) 

a na informačnej tabuli Úradu prá-

ce, sociálnych vecí a rodiny Banská 

Štiavnica.

Bližšie informácie na tel. č.: 

045/6949654.

Tento projekt sa realizuje vďaka 

podpore z  Európskeho sociálneho 

fondu a  Európskeho fondu regio-

nálneho rozvoja v rámci Operačné-

ho programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk, www.employment.

gov.sk, www.ia.gov.sk.

MsÚ

Slovenská banská komora 

v Banskej Štiavnici, Bansko-

štiavnicko-hodrušský banícky 

spolok, Banská Štiavnica 

a mesto Banská Štiavnica Vás 

pozývajú na reprezentačný 

banícky ples do Banskej 

Štiavnice.

„Baníci na Slovensku boli aj budú“

Slávne, vysoké a  neomylné pre-

zídium Vás týmto pozýva na „28. 

reprezentačný banícky ples – jubi-

lejný 20. celoslovenský“ 14. febru-

ára 2020(piatok) o  19.00 hod.

v  priestoroch hotela Grand-Matej 

v Banskej Štiavnici.

Program:

– uvítací skok cez kožu

– otvárací príhovor predsedu spolku

– slávnostný prípitok predsedu 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 35€.

Dr. h.c. Ing. Peter Čičma-

nec, PhD., predseda 

predstavenstva SBK,

Ing. Richard Kaňa, 

predseda spolku,

Mgr. Nadežda Babiaková,

 primátorka mesta

OZNAMY

Spomienka

„Neumiera ten, 

kto miloval.“

2.2.2020 uply-

nul 1. rok od-

vtedy, ako nás 

náhle opustil milovaný člo-

vek – dedko, otec, manžel, 

brat, švagor a úprimný pria-

teľ Ing. Odo Kolembus. 

Kto ste ho mali radi, uctite si 

spolu s nami jeho pamiatku 

tichou modlitbou, spomien-

kou alebo návštevou senec-

kého cintorína, kde sú ulože-

né jeho telesné pozostatky. 

S vďakou celá veľká 

pozostalá rodina

oznamy, 
spomienky

Oznam
Milí záhradkári, dňa 28.3.2020 

sa bude konať degustácia vín 

v  Pukanci. Záujemcovia sa môžu 

prihlásiť na t. č.: 0903 250 921 

alebo v predajni Imo Elektro u Bo-

huša.

Výbor ZO – SZZ v Štefultove 

Výstava
Slovenský zväz telesne postihnu-

tých v Banskej Štiavnici oznamu-

je svojim členom, že organizuje 

návštevu Starého zámku – výsta-

vu Pod betlehemskou hviezdou 

v  stredu 12. februára 2020. 

Vstup na výstavu je o 10:00, stret-

neme sa priamo pred Starým 

zámkom. Cena je 0,50€. Informá-

cie na tel. čisle 045/ 692 08 75 po-

čas úradných hodín.

Výbor SZTP

Ponuka
Centrum voľného času v Banskej 

Štiavnici ponúka tanečné vystú-

penia súboru Applause na plesy, 

večierky, spoločenské akcie. V po-

nuke máme tance národné, mo-

derné, ľudové a pod. Bližšie infor-

mácie v CVČ na č. t. 0907 598 567.

J. Machilová

Oznam o výberovom konaní

Pozvánka
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Poznáte niekoho, kto 

v uplynulom roku zachránil 

život druhému človeku, 

prípadne pomohol pri jeho 

záchrane? Dajte nám o ňom 

vedieť. 

Slovenský Červený kríž si aj tento rok 

uctí Medailou za záchranu života ľudí, 

ktorí v kritickej chvíli neváhali a po-

mohli inému v ohrození života.

Medailu Za záchranu života odovzdá-

va Slovenský Červený kríž od roku 

2000, celkovo rozdal už 59 medai-

lí. V roku 2019 SČK medailu pánovi 

Jozefovi Horváthovi, ktorý zachrá-

nil život kamarátovi Petrovi. Ten na 

spoločnej rybačke náhle skolaboval 

– pán Jozef neváhal a okamžite mu 

poskytol prvú pomoc. Svojho priate-

ľa resuscitoval celých 20 minút, až do 

príchodu záchranárov. Jeho duchaprí-

tomnosti a vytrvalosti vďačí pán Pe-

ter za život a jeho nasadenie ocenili aj 

profesionálni záchranári.

„Sú medzi nami, žijú svoj bežný život, 

a predsa sú výnimoční. Zachránili ľudský 

život. V istom momente sa museli rozhod-

núť zasiahnuť a pomôcť. V dnešnom upo-

náhľanom svete sa zastavme a  oceňme 

prejavy ľudskosti. Pomôžte nám nájsť ta-

kýchto záchrancov,“ hovorí Zuzana Ro-

siarová Kesegová, povedala generálna 

sekretárka Slovenského Červeného 

kríža. Slovenský Červený kríž ude-

lí medailu počas osláv Svetového dňa 

Červeného kríža a  Červeného pol-

mesiaca, ktoré sa uskutočnia 5. mája 

2020 v Bratislave v Primaciálnom pa-

láci.

Vyplnený formulár „Návrh na udelenie 

vyznamenania Medaila Slovenského Čer-

veného kríža za záchranu života“ môže-

te zaslať poštou na adresu: Slovenský 

Červený kríž, Grösslingová 24, 814 

46 Bratislava, prípadne e-mailom na 

redcross@redcross.sk.

Silvia Kostelná,

Slovenský Červený kríž

Slovenský Červený kríž 
hľadá záchrancov života

Na Slovensku už viac ako 

20 rokov Slovenský Červený 

kríž organizuje dvakrát do 

roka 5 týždňové kampane 

Valentínska a Študentská 

kvapka krvi. 

Aj vďaka nim pribudne ročne viac ako 

7 000 prvodarcov.

Rozhodnutie darovať krv má veľký 

význam, pretože môže zmeniť, resp. 

zvrátiť osud iného človeka a  zachrá-

niť mu život. Ak ste zdraví a vo veku 

od 18 do 60 rokov, stačí kedykoľvek 

navštíviť transfúznu stanicu, pretože 

tejto životadarnej tekutiny nikdy nie 

je dosť. Navyše sa odberom dozvie-

te viac aj o  svojom zdravotnom sta-

ve, čím čiastočne splníte kritéria pre-

ventívnej prehliadky. Odber krvi je 

dnes bezpečným spôsobom jej získa-

nia od zdravého darcu a pri dodržaní 

pravidiel negatívne neovplyvňuje jeho 

zdravie. Naopak, vyrovnáva sa mu 

krvný tlak, zlepšuje imunita a skvalit-

ňuje pokožka.

Ak ste prvodarca, dozviete sa, aká je 

Vaša krvná skupina.

Ak ste „A“, patríte k väčšine. Vaši pred-

kovia prišli do Európy z ďalekej Ázie 

pred 25 – 1500 rokmi obrábať nové 

polia, postaviť dom, zasadiť strom 

a splodiť syna.

Ak ste „B“, rozumiete si so zimou, ta-

kže lyžovačku už máte dávno vyba-

venú. Vaši predkovia boli otužilci 

z Himalájí a odovzdali Vám odvážne 

a životaschopné gény.

Ak ste „AB“, je Vás najmenej, no veľa 

vydržíte. Vaša krv sa zmiešala z mon-

golskej a európskej krvi v dobách divo-

kého stredoveku pred asi 1200 rokmi. 

Ani Vás nič len tak nezlomí – reuma 

ani alergie.

Ak ste „0“, milujete slnko a teplo. Mož-

no práve snívate o Afrike, kde sa už 

pred 40 000 rokmi preháňali Vaši pra-

otcovia. Ale pozor na infekčné ochore-

nia, na ktoré ste obzvlášť citlivý.

V Banskej Štiavnici bude Valentínska 

kvapka krvi dňa 19. februára 2020 

od 8:00 – 11:00 hod. na Gymnáziu A. 

Kmeťa a 11. marca 2020 od 7:00 do 

10:00 hod v Nemocnici s poliklinikou.

Všetci ste vítaní!

Kolektív SČK územného spolku 

v Banskej Štiavnici

Láska „Lieči“

Hľadajú si 
domov…
Občianske združenie Murko, 

Kakalík a Miška je združenie, kto-

rého snahou je zvyšovanie pove-

domia o ochrane a právach zvierat.

Naším hlavným zámerom je však 

záchrana voľne pohybujúcich sa 

zvierat, hlavne mačiek. Cieľom je 

zabezpečiť domov pre opustené 

a  týrané zvieratá a  zabezpečenie 

veterinárnej starostlivosti.

Kto by chcel mať doma miláčika, 

nech neváha a kontaktuje naše ob-

čianske združenie.

Mačiatka Čerko a Trojka si hľadajú 

domov, sú odčervené a zaočkované.

Bližšie info k adopcii na:

www.ozmurko.sk, 0910 903 947.

Ak chcete naše OZ podporiť 2%, 

môžete tak urobiť osobne, prí-

padne elektronicky na: https://

pfseform.financnasprava.sk/

Formulare/eFormVzor/DP/

form.414.html

Labky vám budú zato vďačné!

OZ Murko

citát

„Nájsť svoju radosť v radosti druhé-

ho, to je tajomstvo šťastia“.

Georges Bernanos
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Aktuálne v kine Akademik
Nedeľa 2.2. o 16:00 hod.

Labková patrola: 
Pripravení pomáhať 
a zachraňovať
Animovaný, 70 min., MP, vstup-
né: 5€.  

Nedeľa 2.2. o 18:30 hod.

Slušní chlapci
Akcia, 113 min., MP:12, vstup-
né: 5€

Utorok 4.2. o 18:30 hod.

Srdcová kráľovná
Dráma, 127 min., MP:15, vstupné: 
5€. Úspešná právnička Anna žije 
v krásnom modernom dome s dvomi 
dcérami a manželom lekárom Pet-
rom. Jej perfektný život ohrozí 
až príchod Petrovho problematic-
kého násťročného syna z predo-
šlého vzťahu. 

Streda 5.2. o 18:30 hod.
Streda 12.2. o 18:30 hod.

Malé ženy
Romantická dráma, 120 min., 
MP:12, vstupné: 5€. Jo, Meg, 

Amy a Beth sú štyri dospievajú-
ce sestry, ktoré snáď ani nemôžu 
byť viac odlišné.  

Štvrtok 6.2. o 18:30 hod.
Sobota 8.2. o 18:30 hod.

Vtáky noci 
a fantastický 
prerod Harley Quinn
Akcia, dobrodružný, 120 min., 
MP:15, vstupné: 5€. Keď sa 
v Gothame jeho najnechutnejšie 
sebestredný zločinec Roman Si-
onis a jeho horlivá pravá ruka 
Zsasz zamerajú na dievča menom 
Cass, mesto počas jej hľadania 
okamžite prevrátia hore nohami.

Piatok 7.2. o 18:30 hod.

Román pro pokročilé
Komédia, 95 min., MP:12, vstup-
né: 5€. Aký je život rozvedených 
mužov oddelených naštvanou ex-
manželkou nielen od stola, po-
stele, ale aj účtov? 

Nedeľa 9.2. o 16:00 hod.

Super maznáčikovia
Animovaná rozprávka, 89 min., 

MP:7, vstupné: 5€. Túlavý pes 
Roger je rebel, ktorý pomôže 
každému, kto je v núdzi. Aj tým, 
že občas uchmatne jedlo roz-
maznaným domácim maznáčikom.

Nedeľa 9.2. o 18:30 hod.

Príliš osobná 
známosť
Komédia, 107 min., MP:15, vstup-
né: 5€

Utorok 11.2. o 18:30 hod.

Poďme kradnúť kone
Dráma, 123 min., MP:15, vstup-
né: 5€. November 1999. 67-ročný 
Trond žije v novoobjavenej sa-
mote. Začiatkom zimy zistí, že 
má suseda, ktorého spoznal už 
v roku 1948. 

Štvrtok 13.2. o 18:30 hod.

Sviňa
Triler, 98 min., MP:15, vstup-
né: 5€. Krajinku kdesi pod ho-
rami ovládajú vysokopostavení 
zločinci, ľudia prepojení s po-
litikou, mafi ou, ale aj s polí-
ciou, súdmi a veľkými kšeftami. 

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

K R Í Ž O V K A

Vážení lúštitelia!

Výhernú poukážku na konzumáciu 

v  hodnote 10eur v  pizzerii, 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.3/2020: „Žiť, to je 

najvzácnejší dar na svete, pretože väčši-

na ľudí iba existuje.“ Výhercom sa stá-

va Mária Čaprndová, BŠ. Srdeč-

ne blahoželáme! Tento týždeň hráte 

o poukážku na konzumáciu v hodno-

te 10eur v pizzerii, reštaurácii Black 

M, Nám. sv. Trojice 6/2, BŠ. Vašou 

úlohou je správne vylúštiť krížovku 

a  zaslať ju spolu s  kupónom do re-

dakcie ŠN v termíne do 17.02.2020.

V tajničke sa ukrýva výrok Lennona:

A., Org. spojených národov, pohybu-

jem sa vo vode, medvedík, ampér,

B., 1. časť tajničky,

C., Z  po rusky, odievajú, hl. mesto 

Nórska, druh predajne,

D., Brána po východ., pery, zostáva, 

parkovisko skr.,

E., Svatovia, mesto na Morave, bod-

kovaný hmyz,

F., Čís. hra, ruská rieka, býva na pive, 

meno Surehanda,

G., Ozn. áut Holandska-Rakúska, 

meno Wisterovej, najľudnatejšia 

krajina, zvonček,

H., Aká, plačú, darovala, volajú,

I., Dá nohu vedľa seba-cvik, buni-

čina, dal na nohy, ovocie-zelenina,

J., Koniec tajničky, škodlivý mo-

týľ, učiteľ etiky, Ivana,

K., Nešla rovno, spojka v  Talian-

sku, 1601 v Ríme,

L., 3. časť tajničky, vzduch grécky.

1., Osobné zámeno, 2. časť tajnič-

ky, pracuje na krosnách,

2., Zvratné zámeno, zakričí, časť 

nervovej sústavy,

3., Zn. dusík-jód, škaredá žena, 

pracuješ,

4., Iniciálky spisovateľa Horova, 

automobil, štíhla stavba, vo česky,

5., Zlí muži, patriaci levovi, prehra 

v šachu,

6., Sólo v opere, opak neberú, vlk po 

rusky,

7., Cudzopasník vo vlasoch, nádoba 

na pozostatky človeka, daroval, sa-

mohlásky v slove lazy,

8., Textová skr., oska, predložka, vo-

jenská jednotka, mimozemšťan,

9., Mestečko, sala, títo po rusky,

10., Coca-cola, Lenka, odsekne,

11., Muž. meno, slov. speváčka, vybi, 

ozn. ruských lietadiel,

12., Samohl. v slove maco, výmena, 

počujeme ho, hlas kozy,

13., Spoluhl. v  slove liečil, spoluhl. 

v slove vina, elipsa, meno Rapaičovej,

14., Akciová spol., zaklonenie, oveč-

ky,

15., Predajňa áut, 4. časť tajničky, 

obyvateľ Írska.

Pomôcky: AN, volk, Lena, Etna, 

Alza, unoží, NJ.

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. 5
Krížovka
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Mestská 
knižnica
Pobočka Drieňová

Oddelenie pre deti a  mládež 

v priestoroch Základnej školy Jo-

zefa Kollára na 1. posch. 

Otváracie hodiny: 

Po: 8:00 – 12:00, St: 8:00 – 12:00

Kontakt: 045/321 44 61

Email: kniznica@banskastiavnica.sk

MsK

INZERCIA

Koľko len bolo a je na svete 

lásky, koľko len bolo a je na 

svete zaľúbených ľudí... 

Lásky aj takej, v mene ktorej sa, žiaľ, 

zabíjalo, borilo a ničilo, ale aj takej, 

ktorá robila ľudí lepšími, ušľachti-

lejšími, bola inšpirátorkou nádher-

ných umeleckých diel.

K takým patrí aj láska Andreja Bra-

xatorisa Sládkoviča k  štiavnickej 

deve Maríne Pischlovej. Táto lás-

ka bola na jednej strane nešťastná 

pre Sládkoviča, lebo Marína sa nik-

dy nestala jeho ženou, ale na druhej 

strane šťastná pre nás, lebo svoju 

veľkú ľudskú bolesť zo sklamania 

z  rozchodu premenil na nádhernú 

poéziu. Vznikla najkrakšia sloven-

ská ľúbostná poéma, ktorú nazval 

menom milovanej devy a tým uro-

bil z jej mena symbol lásky.

Tento rok uplynie 200 rokov od na-

rodenia týchto zaľúbencov (Andrej 

sa na rodil 30. marca 1820 a Marí-

na 8. septembra 1820). Úžasné vý-

ročie a pre nás, Štiavničanov, dvoj-

násobne významné. Veď tu stojí 

budova niekdajšieho lýcea, kde 

Sládkovič študoval, tu sa zaľúbil 

do Maríny, tu stojí Marínin dom, 

v  ktorom prežila vlastne celý svoj 

život (až na jeden rok v dievčenskej 

škole v Banskej Bystrici), tu je evan-

jelický kostol, ktorý obaja navšte-

vovali, v ktorom sa Marína vydáva-

la a kde bol Sládkovič ordinovaný za 

kňaza a tu za klopačkou, na evanje-

lickom cintoríne je skutočná rarita 

– sú tam dva hroby Maríny. V jed-

nom je so svojím manželom pocho-

vaná, druhý hneď vedľa je symbo-

lický, na náhrobnom kameni (z  r. 

1969, postavenom z iniciatívy MS, 

evanjelickej cirkvi a  mesta Banská 

Štiavnica) je nápis Marína Sládkovi-

čova, na konci s krátkym – a – , lebo 

tu nejde o priezvisko, ale vyjadrenie 

vzťahu... Niekedy aj stratený dĺžeň 

môže znamenať bolesť a  smútok, 

ale o  tom radšej mlčíme pred bez-

mocnosťou slova.

Ale o čom by sme mlčať nemali, je 

toto jedinečné výročie. Veď kedy, ak 

nie teraz, keď uplynie 200 rokov od 

narodenia Andreja a  Maríny, kde, 

ak nie tu, kde sa ich láska zrodila, by 

sme si mali pripomínať osudy Marí-

ny a život a dielo Sládkoviča?! A kto, 

ak nie my?! 

Verejnosti je už známe, že budú 

na celom Slovensku, hlavne na 

miestach, ktoré bezprostredne sú-

visia s  osudom Maríny a  Andreja, 

spomienkové podujatia. V Banskej 

Štiavnici chystajú takéto poduja-

tia ECAV, Banka lásky, Autorský 

klub v  Banskej Štiavnici, mestská 

knižnica, Pohronské osvetové stre-

disko, pracovisko Banská Štiavnica, 

Živena Banská Štiavnica. Niekto-

ré podujatia závisia aj od úspešnos-

ti projektov, takže o nich je možno 

ešte predčasné písať, ale posled-

ní štyria spoluusporiadatelia pri-

pravujú už na jarné mesiace nie-

koľko akcií. Napr. 30. marca (v deň 

narodenia Sládkoviča) sa bude ko-

nať pod záštitou pani primátorky 

Nadeždy Babiakovej Maratón poé-

zie v  mestskej knižnici, obnovíme 

tiež Deň poézie – nesúťažnú pre-

hliadku v  prednese poézie, dúfa-

me, že sa do týchto podujatí zapo-

jíte aj vy, milí čitatelia. Ďalej budú 

pokračovať Cestičky lásky – po sto-

pách Sládkoviča a Maríny v Banskej 

Štiavnici, Sládkovičova Štiavnica, 

vydanie minimálne dvoch knižných 

publikácií (Nemožno mi ťa neľú-

biť a... Diamant v hrude nezhnije) 

a  iné spomienkové podujatia. Ve-

ríme, že si spolu s nami, organizá-

tormi, pripomeniete toto výročie 

aj vy. Už teraz sa na Vás tešíme a, 

samozrejme, uvítame Vaše nápady, 

pripomienky, pomoc organizačnú 

i fi nančnú (kontaktovať nás môže-

te v mestskej knižnici alebo na č.t. 

0903 897 720. Za organizátorov

Mária Petrová

Jedinečné výročie, 
alebo Kto, ak nie my?!

Dialóg 
pri hrobe Maríny

Hľa, Marína Sládkovičova!

– Na konci s krátkym – a – , bez 

dĺžňa...

Tak ich príbeh nepokračoval?

Nezostala im láska dlžná?

– Veru zostala, a nie málo...

Niekto z nich nedodržal sľuby?

– V knihe ich osudov tak stálo:

Milovať, ale nedoľúbiť.

Predsa je v studenom kameni

pri jej mene Sládkovičova.

– Niekedy dĺžeň život zmení...

Tak príbeh predsa pokračoval?

– Veď pokračuje, je nekonečný...

Tak bola šťastná?

– Čo to za otázky?

 Niesla v čase údel žien večný.

A on? 

– Spravil z jej mena symbol lásky.

Mária Petrová

Biely pánko
Keď trápili ma zlaté časy,

stretla som ho vtedy asi

po prvýkrát.

So slzou na krajíčku

stiahnutou dušou.

Pánka v bielom plášti

čo s ochotou prezrel

moje rany.

Vysvetlil pôvod 

z neba daný.

Čo robiť mám a čo zas nemôžem

a za kým ísť, 

keď ma to premôže.

A tak som konala,

občas stonala.

Keď prešli roky

a zmenili sa mnohé udalosti,

stretávam pánka opäť,

zväčša v pozícii hostí.

Aj keď už nemá biely plášť.

Skôr ruksak a vitalitu v duši,

to biele z neho stále srší.

A ja už nemám slzu na líci.

Stretneme sa občas

v našej Štiavnici.

Daniela Sokolovičová
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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 – 20:30

PK – Plavecký klub BŠ

Wellness

PO: Zatvorené

UT: muži – 13:00 – 20:30

ST: ženy – 13:00 – 20:30

ŠT: muži – 13:00 – 20:30

PI: ženy – 13:00 – 20:30

SO: zmiešaná – 14:00 – 20:30

NE: zmiešaná – 14:00 – 20:30

Cenník bazén:

Dospelí: 2,50€/hod. Deti, žiaci 3 

– 15 rokov 1,50€/hod. Študent 

do 16 rokov 2€/hod., Seniori, ZŤP 

2€/hod.

Cenník wellness:

Dospelí: 5€/hod., 6€/2hod. (ba-

zén + sauna). Deti, žiaci 3 – 15 ro-

kov: 2€/hod. Študent do 16 rokov: 

3€/hod. Seniori, ZŤP: 3€/hod.

Kúpele – plaváreň

Poskytuje služby:

– plávanie v plaveckom bazéne pre 

širokú verejnosť, deti, mládež, dô-

chodcov a osoby so zdravotným po-

stihnutím

– prenájom plaveckého bazénu for-

mou objednávok pre školy, fi rmy, 

organizácie a súkromné osoby

– oddelenú aj zmiešanú saunu pre 

ženy a  mužov s  odpočivárňou, 

ochladzovacím bazénom a vírivkou

– predaj jednorazových vstupeniek 

a permanentiek

Bytová správa, BS

Slovenské banské múzeum 

v Banskej Štiavnici vypisuje 

výberové konanie na funkciu 

vedúceho oddelenia Galérie 

Jozefa Kollára.

Podmienky :

Vysokoškolské vzdelanie II. stup-

ňa v odbore – História výtvarného 

umenia a architektúry

Minimálne 5 rokov praxe

Organizačné a riadiace schopnosti

Komunikačné schopnosti

Ovládanie cudzieho jazyka je výho-

dou

K žiadosti je potrebné priložiť :

Profesijný životopis

Doklad o vysokoškolskom vzdelaní

Potvrdenie o odbornej praxi

Výpis z  registra trestov /nie starší 

ako 3 mesiace/

Žiadosť spolu s  požadovanými do-

kladmi doručte na sekretariát SBM, 

Kammerhofská 2 do 15. 2. 2020.

Bližšie informácie na úseku perso-

nálnej práce č.t. 045/6949411.

SBM

Výberové konanie

Zájazd 
do Kováčovej

Členovia Slovenského zväzu teles-

ne postihnutých v Banskej Štiavnici 

sa dňa 28.1.2020 zúčastnili zájazdu 

do Kováčovej. Stalo sa to už akým-

si nepísaným pravidlom, že január 

a teplá termálna vodička idú parád-

ne k sebe. Veď v chladnom zimnom 

počasí si treba vyhriať boľavé kĺby.

Dva autobusy priviezli do Holiday-

parku 59 nadšených seniorov, kto-

rí sa cítili vo vodičke tak dobre ako 

kačičky. Kúpajúci striedali vnútorné 

i vonkajšie bazény, lebo každý bazén 

má svoje čaro a možnosti. Slniečka 

bolo tentokrát pomenej, ale seniori 

si náladu pokaziť nedali. Takže zno-

va môžeme len konštatovať, že výlet 

bol super.

Výbor SZTP
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 Kúpim starý dom aj v zlom stave 

v BŠ a blízkom okolí, platba v hoto-

vosti, tel.č.: 0903 506 693

 Rizikové spilovanie stromov 

a opilovanie, tel.č.: 0940 870 762

Výkup parožia, tel.č.: 0904 834 937

 Kúpim knihu „Veľa šťastia pán Gor-

ski“ od autorov A. Pižurný, K. Bugár, 

M. Suchý (r. vyd. 2000), alebo as-

poň prefotím, tel.č.: 0902 849 434

 Kúpim striebro a zlato, tel.č.: 

0940 870 762

Inzerujte aj vy v 
Š  avnických
novinách

reality

inzercia

služby 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

najlepšie ceny v meste

CITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

0,55/km
v BS

Raňajky Raňajky 
Obedy Obedy 
VečereVečere

U nás v reštaurácii na Trojičnom U nás v reštaurácii na Trojičnom 
námestí, alebo priamo k Vám domov. námestí, alebo priamo k Vám domov. 

Objednávky na: www.blackm.sk, Objednávky na: www.blackm.sk, 
045/6920202, 0904 180 588.045/6920202, 0904 180 588.

"Pre pocit pohody""Pre pocit pohody"

Kantína Tratória Kantína Tratória 
Banská Štiavnica Banská Štiavnica 

prijme čašníčku (brigádničku aj prijme čašníčku (brigádničku aj 
študentku), pomocnú kuchárku študentku), pomocnú kuchárku 

Plat: 3,50Eur/hod. a umývača riadu Plat: 3,50Eur/hod. a umývača riadu 
Plat: 2,80EUR/hodPlat: 2,80EUR/hod

Kontakt: 0903 506 693Kontakt: 0903 506 693


