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PLATENÁ POLITICKÁ INZERCIA INZERCIA

Prinášame vám rozhovor 

s riaditeľkou Gymnázia A. 

Kmeťa v Banskej Štiavnici 

PhDr. Renatou Mikulášovou:

Pani riaditeľka, kedy sa začalo s 

rekonštrukciou nových priestorov 

do ktorých sa budete sťahovať?

S rekonštrukciou našej novej bu-

dovy gymnázia na Kolpašskej ulici, 

do ktorej by sme sa radi v lete na-

sťahovali, sa začalo 11.decembra 

2015, kedy sme podpísali s fi rmou 

Holstav s.r.o., preberací protokol 

na toto stavenisko. Firma Holstav 

s.r.o. je stavebná fi rma, ktorá pôso-

bí v Kysuckom Novom Meste a vy-

hrala verejné obstarávanie na re-

konštrukciu tejto budovy. 

Mesto Banská Štiavnica 

získalo fi nančnú podporu 

z Environmentálneho fondu 

na projekt „Materská škola 1. 

mája č. 4 Banská Štiavnica“, 

ktorým sa bude pokračovať 

v zatepľovaní objektov tejto 

materskej školy.

Finančnú podporu na projekt zís-

kalo Mesto Banská Štiavnica pre 

činnosť L2: Zvyšovanie energetic-

kej účinnosti existujúcich verejných 

budov vrátane zatepľovania vo výš-

ke 200 000,- €, so spolufi nancova-

ním Mesta Banská Štiavnica min. 

vo výške 5%. Minulý rok sa kom-

pletne zrekonštruovali všetky stre-

chy objektov tvoriacich materskú 

školu a zateplil sa jeden z nich. Ten-

to rok sa bude pokračovať so zatep-

ľovaním zvyšných troch objektov. 

V  rámci projektu sa na objektoch 

vymenia okná a  dvere za plastové 

a všetky objekty sa zateplia, čím sa 

dosiahne úspora v spotrebe tepla na 

vykurovanie a  úspora emisií CO
2
. 

Zároveň sa zlepší architektonický 

vzhľad objektov a predíde sa ich ďal-

šiemu znehodnocovaniu. Zlepšia sa 

podmienky pre deti, ktoré túto ma-

terskú školu navštevujú, skvalitní sa 

výchovno-vzdelávací proces. Rekon-

štrukcia objektov materskej školy je 

naplánovaná na mesiace apríl – au-

gust 2016. RRaMV

Presťahovanie Gymnázia A. Kmeťa 
do nových zrekonštruovaných priestorov

Zateplenie materskej školy – 2. etapa

Budúca budova Gymnázia A. Kmeťa  foto Michal Kríž �3.str.

Oznam
Upozorňujeme našich prispieva-

teľov, že príjem príspevkov a in-

zercie do aktuálneho čísla ŠN je 

vždy v pondelok do 14:00 hod. 

Ďakujeme za porozumenie! 

red.

Sobota venovaná deťom
Divadlo na Hojdačke:

Kráska a zviera
20.2.2016 o 16:00 v kine Akademik

 Vstupné: 3 €
Objednávateľ: Slovenská občianska koalícia (SKOK!), Štefánikova 41, 811 04 Bratislava 1, IČO: 42 418 186
Dodávateľ: Mestský úrad Banská Štiavnica, Štiavnické noviny - redakcia, Kammerhofská 1, 969 01 Banská Štiavnica
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www.sk-ok.sk

1-inzercia-balzanka-93x35.indd   1 12.02.16   16:47

Pozvánka
Banskoštiavnicko-hodrušský ba-

nícky spolok v Banskej Štiavnici 

Vás pozýva na zasadnutie vzdelá-

vacej sekcie „Utorkové popoludnie“ 

baníckeho spolku, ktoré sa usku-

toční v piatok 26. februára 2016 

o 15,00 hod. v zasadačke Sloven-

ského banského múzea v Banskej 

Štiavnici (bývalá kaplnka sv. Igná-

ca). Program:

Prednáška Ing. Karstena Ivana: 

„Tajchy známe aj neznáme“. 

Zdar Boh!

Richard Kaňa

predseda spolku

IC informuje...
Dlho očakávaný bedeker „Banská 

Štiavnica + región“ je už v  predaji 

v  Informačnom centre na Trojič-

nom námestí v  slovenskej aj an-

glickej verzii. Cena publikácie je 

9,90€. Pre našich malých návštev-

níkov je v  predaji aj omaľovánka 

mesta, cena ktorej je 1€. 

Ján Sedilek, IC
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...a oznamov počas volebnej 

kampane na voľby do NR SR 

v roku 2016v Štiavnických 

novinách (ďalej „Pravidlá“)

Mesto Banská Štiavnica ako vyda-

vateľ periodika Štiavnické noviny 

týmito Pravidlami určuje v  zmys-

le §2 Zákona č.181/2014 Z.z. o vo-

lebnej kampani a o zmene a do-

plnení zákona č.85/2005 Z.z. o 

politických stranách a politických 

hnutiach v znení neskorších predpi-

sov a v zmysle VZN Mesta Banská 

Štiavnica č.3/2014 nasledovné:

1. Týmito Pravidlami sa určujú pod-

mienky pre zverejňovanie inzercie a 

oznamov politických strán, ich hnu-

tí a koalícií politických strán a hnu-

tí a kandidátov politických strán, 

ich hnutí a koalícií politických strán 

a hnutí v období volebnej kampane 

do NR SR v Štiavnických novinách.

2. Pod oznamom sa rozumie aká-

koľvek písomná forma prezentácie 

politickej strany, hnutia, alebo koa-

lície politických strán a hnutí a kan-

didátov politických strán, ich hnu-

tí a koalícií politických strán a hnutí 

na voľby do NR SR ako sú pozván-

ky na stretnutia, reklama, tematic-

ky ladené články a rozhovory a pod.

3. Volebná kampaň začína dňom 

uverejnenia rozhodnutia o vyhlá-

sení volieb v Zbierke zákonov Slo-

venskej republiky a končí 48 hodín 

predo dňom konania volieb, t.j. vo 

štvrtok 3.marca 2016 o 7:00 hod.

4. Počas tohto obdobia Mesto Ban-

ská Štiavnica ako vydavateľ týž-

denníka Štiavnické noviny zároveň 

neposkytne žiadnemu subjektu 

bezplatný priestor pre realizáciu 

volebnej kampane. Politické subjek-

ty si ale priestor môžu zakúpiť v ľu-

bovoľnom rozsahu v  zmysle plat-

ného cenníka inzercie Štiavnických 

novín, zverejneného na www.ban-

skastiavnica.sk s podmienkou do-

ručenia inzercie v  čase uzávierky 

príslušného čísla Štiavnických no-

vín, uvedenej v tiráži tohto period-

ika.

5. Oznam zadávaný na základe 

týchto Pravidiel je subjekt povin-

ný zaslať do uzávierok Štiavnických 

novín, vždy v pondelok do 14:00 

hod. Posledný termín na zaslanie 

podkladov je 22.februára 2016, 

pondelok do 14:00 hod. do redak-

cie Štiavnických novín v elektro-

nickej forme, osobne, alebo e-mai-

lom: michal.kriz@banskastiavnica.

sk, s uverejnením v ŠN vo štvrtok 

25.februára 2016. Oznamy prijaté 

po tomto termíne nebudú už akcep-

tované, ani uverejnené.

6. Akýkoľvek oznam v zmysle tých-

to Pravidiel musí byť dodaný v štan-

dardnom formáte určenom pre po-

užitie v  novinovej tlači (pdf, bez 

orezových značiek).

7. Redakcia Štiavnických novín 

neposkytuje pre oznamy v  zmys-

le týchto Pravidiel žiadne nadštan-

dardné služby, napr. grafi ckú úpra-

vu a spracovanie inzercie.

8. Za oznam uverejnený v  zmysle 

týchto Pravidiel nesie plnú zodpo-

vednosť jeho zadávateľ.

9. Oznam bude prijatý ako inzer-

cia, spoplatnený v  zmysle cenníka 

a pravidiel inzercie ŠN a  uverejne-

ný v  zmysle Štatútu Štiavnických 

novín. Cenník inzercie v  Štiavnic-

kých novinách je voľne prístupný na 

www.banskastiavnica.sk, prípad-

ne si ho je možné vyžiadať na adre-

se michal.kriz@banskastiavnica.sk.

10. Nerešpektovanie týchto pravi-

diel môže viesť k zamietnutiu uve-

rejnenia oznamu na základe po-

chybenia zo strany zadávateľa 

a  nemôže byť považované za po-

rušenie horeuvedeného zákona 

a VZN Mesta Banská Štiavnica.

Mgr. Nadežda Babiaková

Primátorka mesta

Pravidlá 
zverejňovania inzercie...

Dobrý deň, pani primátorka,

nedávno som po dlhých rokoch 

opäť navštívila Banskú Štiavni-

cu, ktorú si pamätám ešte zo štu-

dentských čias. Musím priznať, 

že som bola unesená jej unikát-

nou atmosférou a šarmom. Veľa 

sa u Vás zmenilo, mesto dýcha 

históriou a umením, všade vidno 

obrovský kus práce a snahu za-

chovať čo najviac z nášho kultúr-

neho dedičstva. Možno Vás bude 

zaujímať reportáž, ktorú som o 

Banskej Štiavnici publikovala na 

svojej webovej stránke. Je síce v 

angličtine, ale obrázky snáď po-

vedia veľa: https://cookslovak.

com/2016/01/31/banska-stiav-

nica-where-history-meets-arts-

-and-great-food/

Som nesmierne hrdá na to, že Slo-

vensko má takýto skvost. Prajem 

Vám všetko dobré a veľa sily pri 

realizovaní ďalších projektov!

S pozdravom

Jarmila Hlávková

Reportáž o Banskej Štiavnici

Výzva 
- Festival Štiavničanov

Mestský úrad – Oddelenie kultú-

ry, športu a  mediálnej komuniká-

cie pripravuje na apríl 2016 nultý 

ročník Festivalu Štiavničanov. Cie-

ľom podujatia je raz do roka od-

prezentovať verejnosti široké spek-

trum miestnej kultúry a  aktivít, 

ktoré sa dejú v našom meste a vy-

tvoriť platformu pre komunikáciu 

medzi miestnymi aktivistami v ob-

lasti kultúry, obyvateľmi a potenci-

álnymi partnermi. Zároveň má ak-

cia ambíciu poskytnúť lepší prehľad 

o dianí v oblasti kultúry aj v kontex-

te rozhodovania príslušnej komisie 

o dotáciách mesta v oblasti kultúry.

Podujatie je určené pre hudobní-

kov s  prevažne vlastnou tvorbou, 

výtvarných umelcov, divadelníkov, 

fotografov, fi lmárov, tanečníkov, 

výrobcov umelecko – remeselných 

produktov, iných umelcov a orga-

nizátorov podujatí. Dramaturgia 

festivalu bude pripravená na zákla-

de záujmu o účasť zo strany kultúr-

nej obce.

Ak máte záujem o účasť na podu-

jatí, kontaktujte nás na kultura@

banskastiavnica.sk, prípadne na 

045 694 96 50. R. Marko

O najkrajšiu 
kraslicu
Oravské kultúrne stredisko Dol-

ný Kubín vyhlasuje 15. ročník 

celoštátnej výtvarnej súťaže O 

najkrajšiu kraslicu 2016. Veko-

vé kategórie súťaže: 5 – 11 ro-

kov, 12 – 18 rokov, nad 18. rokov.                          

Uzávierka súťaže 1.3.2016

Bližšie info: BcA. Peter Kováč, 

Oravské kultúrne stredisko, ul. 

Bysterecká 1263/55, Dolný Ku-

bín, č.tel.: 043/5 864 978, 0905 

6370 53, email: vytvarnictvo@

osvetadk.sk.

Mária Petrová, POS

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Redakčná rada VIO TV.

 Riešenie problematiky rekon-

štrukcie Ul. A. Sládkoviča.

 Zasadnutie Kalvárskeho fondu.

16.2.

 Uskutočnilo sa zasadnutie Ria-

diacej skupiny lokality sveto-

vého dedičstva UNESCO „His-

torické mesto Banská Štiavnica 

a technické pamiatky v okolí“.

 Uskutočnilo sa pracovné rokova-

nie s dekankou Hutníckej fakul-

ty TU v Košiciach doc. Ing. Ive-

tou Vaskovou, PhD. a prof. Ing. 

Pavlom Rybárom, CSc. vo veci 

zabezpečenia podujatí Salaman-

drové dni a Akademici 2016.

17.2.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Pracovné rokovanie so zástupca-

mi ZŠ Bakomi.

 Uskutočnilo sa zasadnutie Mest-

ského zastupiteľstva v Banskej 

Štiavnici.

18.2.

 Pracovné stretnutie starostov 

obcí okresu Banská Štiavnica.

 Účasť na slávnostnom odovzda-

ní hasičského vozidla za účas-

ti podpredsedu vlády a minis-

tra vnútra SR Róberta Kaliňáka 

v obci Baďan.

19.2.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Účasť na otvorení Interaktívne-

ho múzea – Bádateľne mineraló-

gie za účasti štátneho tajomníka 

Ministerstva životného prostre-

dia SR.

 Prijatie podpredsedu vlády a mi-

nistra zahraničných vecí a eu-

rópskych záležitostí SR Mirosla-

va Lajčáka a následne návšteva 

Gymnázia A. Kmeťa.

Bc. Andrea Benediktyová
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Začalo sa s rekonštrukč-

nými prácami, ktoré sú potreb-

né v prvom rade a to je: repasácia 

a obnova kúrenia a celého vykuro-

vacieho systému, takisto rozvodu 

elektriny, rozvodu slaboprúdu a zá-

roveň sa začalo aj s prácami, ktoré 

sa týkajú úpravy stavebných úprav 

vnútorných priestorov budovy. Je 

potrebné dobudovať nejaké prieč-

ky, upraviť zárubne na dverách, vy-

spraviť steny a podobne.

Kedy by mali byť stavebné práce 

ukončené?

Na budove sa od decembra minu-

lého roku pracuje a práce by mali 

byť ukončené v jarných mesia-

coch – marec až apríl, kedy by nám 

mala byť budova odovzdaná. Celko-

vá hodnota investície je 356 000,-

€. Je to pomerne vysoká suma, ale 

vzhľadom na to v akom stave táto 

budova bola, ako bola zdevastova-

ná, postačí na rekonštrukciu len 

vnútorných priestorov. To zname-

ná, že  našou snahou je získať ďal-

šie fi nančné prostriedky na výmenu 

okien a dverových výplní a možno 

aj na zateplenie plášťa tejto budovy, 

aby budova nebola energeticky prí-

liš náročná. 

Ako hodnotíte celkový priestor 

budovy oproti tej v ktorej sídli-

te teraz?

Čo sa týka tohto nového priestoru, 

určite to pre nás bude veľké plus, 

pretože v priestoroch, kde sa mo-

mentálne nachádzame, sa cítime 

veľmi stiesnene. Je tu len 12 väč-

ších tried, do ktorých sa zmestí po 

30 detí a pri počte žiakov viac ako 

350 a potrebe deliť triedy pri vyučo-

vaní niektorých predmetov to sku-

točne nepostačuje. Chcem sa tou-

to cestou poďakovať kolegovi, pánu 

riaditeľovi z Cirkevnej spojenej ško-

ly, Mgr. Karolovi Palášthymu, že je 

ochotný a vypomáha nám poskyto-

vaním priestorov ich školy, aby sme 

mali kde vyučovací proces plnohod-

notne realizovať. V nových priesto-

roch na Kolpašskej ulici bude tried 

aj zabezpečovacieho školského 

priestoru dostatok. Zhruba, keď to 

vyjadríme pomerne, tak je to o 1/3 

väčší priestor ako ten, ktorý máme 

k  dispozícii dnes. Predstavuje to 

cca 20 tried pre 30 žiakov, 4 triedy 

pre menej ako 30 žiakov, 2 labora-

tória a to: 1. je fyzikálne a 2. che-

mické, 2 učebne informatiky a ka-

binetné priestory. Systém je veľmi 

šikovne usporiadaný, pretože ved-

ľa triedy je vždy kabinet. Do každej 

triedy je vstup z chodby aj z kabi-

netu. Preto sme sa rozhodli trošku 

pozmeniť systém obsadenia tých-

to tried. Triedy nebudú mať kme-

ňové učebne jednotlivých tried, ako 

1.A, 2.A,3.A..., ale budú to učebne 

predmetové a vedľa učebne bude aj 

predmetový kabinet, kde budú ko-

legovia sedieť.

V 1. podzemnom podlaží sa nachá-

dza aj prednášková miestnosť, kde 

sa môže umiestniť 70-75 študen-

tov, teda menšia poslucháreň, ktorú 

určite budeme využívať pri rôznych 

príležitostiach. Samozrejme, že ešte 

väčším bonusom je aula, ktorá je sú-

časťou tejto budovy a je vymedzená 

na 220 miest. Tešíme sa, že ju bu-

deme môcť využívať či už pre našich 

žiakov alebo aj verejnosť.

Koľko má gymnázium študentov, 

kde sa stravujú a sú ubytovaní?

Gymnázium má momentálne 354 

študentov, z  toho je cca 150 uby-

tovaných na internáte, ktorý sa na-

chádza v blízkosti rekonštruovanej 

budovy na Kolpašskej ulici. Tí, ktorí 

sú tu ubytovaní a majú na interná-

te celodennú stravu, ktorú si veľmi 

pochvaľujú, sa už tešia, že nebudú 

zbytočne strácať čas prechodom zo 

školy na internát, všetko budú mať 

po ruke.

Za aktuálne informácie poďakoval

Michal Kríž

NOVINKY

1.str.

ponuka
práce

jazykové
okienko

Aa
iyPresťahovanie Gymnázia A. Kmeťa 

do nových zrekonštruovaných priestorov

Pravidlá propagácie politic-

kých strán, hnutí a koalícií 

(ďalej aj subjektov) určuje 

Všeobecne záväzné naria-

denie mesta Banská Štiavnica 

č. 3/2014. 

V zmysle uvedeného VZN a § 16 zá-

kona č.181/2014 Z.z. o volebnej 

kampani a o zmene a doplnení zá-

kona č.85/2005 Z.z. o politických 

stranách a politických hnutiach 

v znení neskorších predpisov je 

Mesto povinné vyhradiť pre všetky 

subjekty rovnaký priestor a vytvo-

riť im rovnaké podmienky na reali-

záciu svojej kampane.

Kandidujúce subjekty sú v rám-

ci volebnej kampane do NR SR v r. 

2016 povinné riadiť sa na území 

mesta Banská Štiavnica nasledujú-

cimi pokynmi:

1. Mesto poskytne na vylepova-

nie plagátov plagátovacie betónové 

plochy – skruže, umiestnené v jed-

notlivých lokalitách mesta podľa 

platného VZN 3/2014, §2; na kaž-

dú takúto plochu si môže kandi-

dujúca strana alebo hnutie umiest-

niť max. 1 ks plagátu so šírkou 42 

cm a výškou 59,4 cm, alebo viacero 

menších plagátov nepresahujúcich 

v súčte uvedené rozmery.

2. Kandidujúce politické strany 

a hnutia si môžu na plochy uvedené 

v bode 1) umiestniť plagáty samo-

statne a  bezodplatne tak, aby ne-

poškodili, príp. neprekryli už exis-

tujúce plagáty iných kandidujúcich 

politických subjektov.

3. Mesto Banská Štiavnica ne-

vyhradzuje pre volebnú kampaň 

v  zmysle VZN 3/2014, §3 žiadne 

iné ďalšie miesta určené na pla-

gátovacie plochy pre kandidujúce 

subjekty.

4. Mesto Banská Štiavnica ako vy-

davateľ týždenníka Štiavnické no-

viny zároveň neposkytne žiadne-

mu subjektu bezplatný priestor pre 

realizáciu volebnej kampane. Poli-

tické subjekty si ale priestor môžu 

zakúpiť v  ľubovoľnom rozsahu 

v zmysle platného cenníka inzercie 

Štiavnických novín, zverejneného 

na www.banskastiavnica.sk s  pod-

mienkou doručenia inzercie v čase 

uzávierky príslušného čísla Štiav-

nických novín, uvedenej v  tiráži 

tohto periodika.

5. V  ostatných náležitostiach sú 

povinné politické subjekty rešpek-

tovať VZN Mesta Banská Štiavnica 

č.3/2014.

Mgr. Nadežda Babiaková

Primátorka mesta

Pravidlá propagácie politických strán, 
hnutí a koalícií počas volebnej kampane do NR SR v r. 2016 

v meste Banská Štiavnica

Vlastným menom sa stáva, a teda 

píše s veľkým začiatočným písme-

nom, akékoľvek všeobecné po-

menovanie použité na označe-

nie jedinečného predmetu napr. 

hviezda - Hviezda (kino, kniha a 

pod.),východoslovenské tlačiarne 

(tlačiarne na východnom Sloven-

sku) - Východoslovenské tlačiarne 

(jeden z polygrafi ckých podnikov 

na východnom Slovensku).

Vlastným menom sa stáva aj vše-

obecné pomenovanie v spojení 

s presným určením sídla, napr. 

okresný úrad - Okresný úrad v 

Spišskej Novej Vsi, mestský úrad - 

Mestský úrad v Banskej Štiavnici, 

základná škola - Základná škola v 

Čičmanoch, okresný súd - Okres-

ný súd Bratislava I.

Vlastným menom sa stáva aj vše-

obecné pomenovanie v spojení s 

dedikačným prívlastkom (urče-

ným na počesť nejakej osoby ale-

bo udalosti), napr. gymnázium - 

Gymnázium Jána Hollého, spolok 

- Spolok svätého Vojtecha, memo-

riál - Memoriál Michala Vičana.

Pravidlá Slovenského pravopisu

Okres Banská Štiavnica

1. Dojič, krmič HD, Rodinná far-

ma Nikolaj, Horná 113, Ilija, p. 

Nikolaj, tel.: 0908700781, e-ma-

il: z.nikolajova@centrum.sk, SOU 

– 2 VPM, nástup ihneď

2. Pomocné práce v kuchyni, Sláv-

ka Podobná, Dolná 861/18, Ban-

ská Štiavnica, tel.: 0911161271, 

USO – 1 VPM, nástup ihneď

3. Právny referent, Slovenský vo-

dohospodársky podnik š.p., Rad-

ničné nám. 8, Banská Štiavnica, 

Ing. Machynová, tel.:045/694 53 

27, 0900 909 054,  miroslava.ma-

latincova@svp.sk, VŠ – 1 VPM, ná-

stup ihneď

4. Čašník/čašníčka, deeny s.r.o., 

A.Kmeťa, Banská Štiavnica, p. 

Balková, tel.: 0903 221 094, USO 

– 1 VPM, nástup 15.3.2016

Zuzana Paškayová
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Slovenský vodohospodársky 

podnik, štátny podnik už 

neodmysliteľne patrí k nášmu 

mestu. 

Vznikol v roku 1997 spojením šty-

roch štátnych podnikov. A  za jeho 

sídla bola vybratá Banská Štiavni-

ca. O minulosti i budúcnosti vodo-

hospodárov v našom meste sme sa 

rozprávali so štátnym tajomníkom 

Ministerstva životného prostredia 

SR Ing. Vojtechom Ferenczom, PhD.

Priblížte nám, prosím, ako vás 

osud spojil s vodohospodárskym 

podnikom.

Môj prvý osobný kontakt so Sloven-

ským vodohospodárskom podni-

kom (SVP) sa datuje do roku 2010. 

Vtedy som nastúpil na Odštepný zá-

vod Košice, na pozíciu ekonomic-

kého námestníka. Hoci som praco-

val prevažne na východe Slovenska, 

často som do Banskej Štiavnice 

služobne chodil. Po zmene vlády, 

v roku 2012, som bol oslovený s po-

nukou ísť pracovať do Bratislavy na 

Ministerstvo životného prostredia. 

A práve naše ministerstvo je zriaďo-

vateľom Slovenského vodohospo-

dárskeho podniku.

Takže ide o vernosť vodohospo-

dárom?

Áno, dalo by sa to tak povedať. 

V  mojej pôsobnosti, ako štátneho 

tajomníka, je aj agenda protipovod-

ňovej ochrany.

Ako vnímate, že sídlo tak význam-

ného štátneho podniku je Banskej 

Štiavnici?

Starostlivosť o vodné toky, o ochra-

nu pred povodňami, je náročná úlo-

ha a musí byť zverená odborníkom. 

Banská Štiavnica je už takmer 20 ro-

kov centrálou vodohospodárov. Za 

toto obdobie sa vytvorilo množstvo 

vzťahov a  väzieb. Hoci v  minulos-

ti boli snahy presťahovať SVP do Ži-

liny, ja osobne som veľmi rád, že sa 

podnik vrátil späť. Dnes, keď máme 

vybudovanú cestnú infraštruktúru, 

trvá cesta autom z Banskej Štiavni-

ce do Bratislavy ani nie dve hodiny. 

Okrem toho Banská Štiavnica je na 

Slovensku i v Európe unikátna svo-

jimi tajchami.  Neviem si predstaviť 

iné mesto, ktoré by bolo pre vodo-

hospodárov symbolickejšie. Tajchy 

boli dlhé roky zanedbávané. Postup-

ne sa dostávajú do správy vodohos-

podárov. Spomeniem napr. tajch 

Červená studňa bol dlhé roky zane-

dbaný a jeho technické objekty schát-

rané. Slovenský vodohospodársky 

podnik ho odkúpil od mesta Banská 

Štiavnica a prevzal do svojej správy. 

Prevzatím Červenej studne a dvoch 

Komorovských vodných nádrží sa 

počet štiavnických historických taj-

chov v správe Slovenského vodohos-

podárskeho podniku rozšíril na 23. 

Tajchy sú obľúbeným miestom pred 

oddych, lákajú do vášho mesta turis-

tov. Preto sme napr. v Banskom Stu-

denci v  rámci rekonštrukcie Veľké-

ho Kolpašského tajchu vybudovali aj 

pláž, kde môžu oddychovať aj rodičia 

s malými deťmi.

Ako hodnotíte spoluprácu 

s mestom Banská Štiavnica?

Ako som už spomenul, je veľmi dob-

re, že vodohospodári majú v Banskej 

Štiavnici svoje sídlo. S vedením mes-

ta máme výborné pracovné vzťahy. 

Uvedomujeme si, že SVP je dôleži-

tým zamestnávateľom v meste. Pra-

cuje tu množstvo špecialistov, ktorí 

by si v  tomto regióne ťažko hľada-

li prácu. V Banskej Štiavnici sídlia aj 

iné inštitúcie, na ktoré sme právom 

hrdí. Spomeniem napr. Banské mú-

zeum. V roku 2010 sa vážne uvažo-

valo o  zrušení Banského múzea vo 

vašom meste. My na Ministerstve ži-

votného prostredia sme s tým nesú-

hlasili a podarilo sa nám nájsť zdro-

je na zachovanie múzea v meste. Nie 

je predsa správne, aby sa kultúrna in-

štitúcia akou Banské múzeum bez-

pochyby je, mala sťahovať.

Dostali sme sa k bilancovaniu va-

šej činnosti. Čo sa vám za posled-

né 4 roky vo vodohospodárskej 

problematike podarilo?

Keď sme prišli v  roku 2012 na Mi-

nisterstvo životného prostredia, vo-

dohospodári boli takou chudobnou 

popoluškou, so starou, nevyhovu-

júcou technikou. Finančne podvyži-

vení, bez zdrojov na potrebné opat-

renia. Podarilo sa nám nájsť zdroje, 

dohodnúť sa s ministerstvom fi nan-

cií. Začali sme aktívne protipovodňo-

vé opatrenia. Iba vlani sme dokončili 

22 protipovodňových stavieb za viac 

ako 60 mil.€. Do roku 2020 je pripra-

vený balík 400 mil. € na aktívne pro-

tipovodňové opatrenia. Aj toto sved-

čí o tom, že vodohospodársky podnik 

má v  Banskej Štiavnici perspektívu 

a  ľudia, ktorí v  ňom pracujú, môžu 

mať istotu zamestnania.

Spomínali ste aj starú techniku, 

ktorú majú vodohospodári.

Treba si uvedomiť, že vodohospo-

dári majú na starosti prakticky všet-

ky vodné toky, všetky priehrady. 

Bez adekvátneho technického vyba-

venia predsa nemôžu pracovať. Mi-

nulý rok sa nám podarilo zabezpe-

čiť novú techniku. Spolu išlo o  viac 

ako 240 kusov techniky za takmer 

20 mil. €. Nakupovali sme zo zdrojov 

štátu, z prostriedkov SVP, ale aj z úve-

rov. Časť techniky sme dostali do vý-

požičky od Hasičského a záchranné-

ho zboru. Takúto generačnú obmenu 

techniky si v SVP nepamätajú. Sme 

veľmi radi, že sa nám podarilo zabez-

pečiť obmenu techniky, bez ktorej by 

pracovníci SVP nemohli efektívne 

chrániť obyvateľov Slovenska pred 

povodňami.

Aké budú vaše ďalšie kroky?

Naše pôsobenie musia zhodnotiť ob-

čania. Myslím, že sme urobili veľký 

kus roboty a občania to môžu vidieť. 

Pevne verím, že aj v budúcnosti bude 

pokračovať dobrá spolupráca s vede-

ním mesta. Myslím, že SVP je pre 

mesto Banská Štiavnica prínosom. 

Okrem iného poskytuje obyvateľom 

množstvo pracovných príležitostí.

Za odpovede poďakoval

Pavel Machava, SVP, š.p.

Vodohospodársky podnik 
je pre mesto prínosom

Odovzdávanie novej techniky pre Slovenský vodohospodársky 

podnik, š.p.  foto Archív SVP, š.p.

Japonsko 
a jeho kultúra.

V  polovici januára sme v  Kultúr-

nom centre otvorili výstavu japon-

ského umelca Shinji Takineho. 19.2. 

o 17:00 hod. by sme vás radi pozvali 

na besedu so zástupcami japonskej 

ambasády, na tému “Japonsko a jeho 

kultúra“, ktorá sa uskutoční  pria-

mo vo výstavnej miestnosti. Mnoho 

prekvapujúcich zaujímavostí, ina-

kosti bežného života, ktoré sú ab-

solútne odlišné od tých našich po-

hľadov a mnoho iného vám odhalí 

Tomoe Komatsu, tajomníčka pre 

oblasť kultúry z  Veľvyslanctva Ja-

ponska v SR. Veríme, že si nájdete 

cestu na toto zaujímavé stretnutie. 

A kto neochutnal špecialtu Japon-

ska –saké,bude mať ešte raz mož-

nosť. Stačí len prísť. Vstup je bez-

platný.                                        KŠaMK

Pozvánka
Kluby zdravia a Mestský úrad, 

odd. KŠ a MK Vás pozývajú na be-

sedy dňa 8.marca 2016: „Prečo 

tofu v krajine slaniny a bryndzových 

halušiek“ - Ján Lunter, zakladateľ 

fi rmy Alfa Bio + ochutnávka a dňa 

15. marca 2016: „Ako byť skutoč-

ne šťastným človekom“ – Mgr. Kata-

rína Kernová, lektorka OZ ŽaZ + 

ochutnávka. Besedy sa uskutočnia 

od 17:00 hod. v priestoroch Kul-

túrneho centra, Kammerhofská 

1, Banská Štiavnica. Ste srdečne 

vítaní!                                                  KZ

Fašiangy 
v Klube dôchodcov

Pán kráľ a princezné – aj keď obleče-

né tak trochu podľa dnešnej módy, 

ale s korunkou na hlave, čiapočky, 

škrabošky ale aj cigánočka, skve-

lý vodník a krásna Cica-mica... Ve-

selé farby, úžasné pampúchy, čajík 

s rumom, dobrá nálady, fašiango-

vé riekanky, pesničky, spomínania, 

spev, harmonika a sem – tam aj ta-

nec! Takto vyzerala dobrá fašiango-

vá nálada v Klube dôchodcov v mod-

rom dome. Áno, pán Braxatoris, 

mladosť, aspoň tá duševná, je naozaj 

..."túžba živá po kráse, je nepokoj duše 

svätý...". Naši členovia opäť dokázali, 

že tento nepokoj a túto túžbu v sebe 

stále majú. Vďaka všetkým, ktorí sa 

pričinili o túto výbornú akciu a už sa 

tešíme na ďalšie podujatia pre čle-

nov klubu dôchodcov, ktorých bude 

aj tento rok neúrekom.                        KD
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kam v BŠ 
a okolí ?

,,Láska nebeská, tá neobjíma, 

lebo od srdca srdce prijíma len 

jedno večné objatie...“ 

A. Sládkovič

V piatok 12.februára 2016 pripravi-

li členovia A-klubu v Banskej Štiav-

nici a  ich priatelia predvalentínsky 

večer s prezentáciou hudobnej a po-

etickej tvorby o láske.Všetkých po-

tešil úprimný záujem o  už takmer 

tradičné podujatie, ktoré si získa-

lo verných divákov nielen z  Ban-

skej Štiavnice, ale aj vzdialenejších 

miest, a tak sa priestranná reštaurá-

cia Gallery hneď v úvode ,,rozrástla“ 

o niekoľko nových  kresiel pre hostí. 

Najkrajšie hudobné a  poetické vy-

znania lásky priniesli: Mária Petro-

vá, ktorá sa okrem iného zhostila aj 

úlohy moderátorky, speváčky a  gi-

taristky Katarína Šebeňová a Zden-

ka Koreňová, Renáta Taligová pred-

niesla verše Lucie Beňovej, Júlia 

Popracová, Naďa Kvaková, speváč-

ky Anna Trilcová a  Matilda Rez-

níčeková, Eva Kolembusová, Eva 

Silvová z levického klubu Dúha, Ka-

tarína Ábelovská z Lučenca, Mária 

Bucholcerová, Daniela Sokolovičo-

vá, Janka Bernáthová a celé pásmo 

nádherne ukončil Odo Kolembus 

prednesom úryvkov Sládkovičo-

vej Maríny. Chvíle napätia i  dob-

rej nálady priniesla veselá valen-

tínska tombola, sladkou príchuťou 

v ústach pohladili ,,pampúchy lásky“ 

s jahodovým džemom a   láskypl-

ná atmosféra prevládala v každom 

z nás ešte dlho po ukončení podu-

jatia, ktoré organizačne pripravili:

BBSK-Pohronské osvetové stre-

disko Žiar nad Hronom-Pracovisko 

Banská Štiavnica, Autorský klub li-

terátov, hudobníkov a výtvarníkov 

v  Banskej Štiavnici, Mesto Banská 

Štiavnica a srdečné poďakovanie 

patrí aj šikovným členkám Klu-

bu dôchodcov v  Banskej Štiavnici 

a ochotným zamestnancom reštau-

rácie Gallery. Ďakujeme.

Janka Bernáthová

Láska nie je len slovo

Členovia A-klubu v Banskej Štiavnici  foto Lubo Lužina 

Pod takýmto názvom vyšla 

koncom januára najnovšia 

profi lová kniha Rút Lichne-

rovej.

V piatok 12. februára popoludní sa 

v priestoroch Galérie Jozefa Kollára 

v Banskej Štiavnici uskutočnila pre-

zentácia najnovšej publikácie pro-

zaičky, výtvarnej teoretičky a histo-

ričky, spojená s autorským čítaním. 

Podľa slov charizmatickej autorky: 

„galériu som si vybrala práve preto, lebo 

sa v nej cítim dobre a som tu ako doma“. 

Od roku 1991 pani Rút v týchto 

priestoroch pôsobila ako vedúca, sce-

náristicky pripravovala a realizova-

la viac ako stovku výstav výtvarného 

umenia slovenských autorov nielen 

doma, ale i v zahraničí a je autorkou 

monografi e Jozef Kollár (1996). Kni-

ha „Láska je jabĺčko“ vyšla vo vydava-

teľstve Tranoscius, Liptovský Mi-

kuláš. Je už piatou knihou z edície 

Profi ly, v ktorom doteraz vyšli profi -

lovky Petra Jaroša, Dušana Dušeka, 

Jána Beňa a Pavla Vilikovského. Kni-

ha je nazvaná podľa poviedky Láska 

je jabĺčko. Zostavil ju známy literárny 

vedec Vladimír Petrík, napísaná je s 

jemným humorom a bola ocenená v 

súťaži Poviedka 2002. Ide o autorský 

profi l s prierezom tvorby z rôznych 

období a prináša ukážky z romá-

nov Anna Regina a Hostina. Výber 

je doplnený rozhovormi, kritickými 

ohlasmi a refl exiami z tvorby viace-

rých našich osobností literatúry. Na 

literárnom popoludní hral skvelý gi-

tarista Marcel Mészáros. Po pred-

stavení a uvedení knihy pre početné 

publikum, nasledovalo čítanie z au-

torskej tvorby. Redaktorka z vyda-

vateľstva Tranoscius Naďa Kubányo-

vá, ktorá s Rút Lichnerovou na knihe 

spolupracovala spolu s vedúcou Ga-

lérie Jozefa Kollára Ivetou Chova-

novou „pokrstili“ symbolicky knihu 

listami. Medzi hosťami podujatia 

bol aj autor zaujímavej a sympatic-

kej obálky grafi k Peter Valach, ktorý 

dal knihe výbornú grafi ckú podobu. 

Po uvedení knihy do života nasledo-

vali gratulácie od vďačných čitateľov 

i priaznivcov a malé občerstvenie. 

Najnovšej profi lovej knižke Rút Lich-

nerovej „Láska je jabĺčko“ prajem, aby 

si našla svojich spokojných čitateľov 

a autorke veľa ďalších literárnych po-

činov a úspechov.

Michal Kríž

Láska je jabĺčko

Rút Lichnerová prijíma gratulácie  foto Michal Kríž 

18.2./25.2. Rozprávkovanie v Tul-

si. Každý štvrtok o štvrtej tie naj-

známejšie rozprávky. Tulsi, 16:00

19.2. Otvorenie GEO bádateľne 

a  predstavenie obnovenej Mine-

ralogickej expozície! Berggericht, 

12:30  

19.2. Japonsko a jeho kultúra. Roz-

právanie o krajine vychádzajúceho 

slnka. KC, 17:00, vstup zdarma

19.2. Koncert: Majk Spirit Show. 

Rezerv.: 0948 221 213. Pražovňa

19.2. Koncert: Th e Swines. Art 

Cafe, 20:00

19.2. Štiavnický kvíz. Tím nahláste 

na: 0917 824 514. Vila Magnolia, 

19:00.

20.2. Zima v  Salamandre: Retro 

party na svahu. Animátori, súťaže s 

výhrami a maskot Hugo. Salaman-

dra Resort, Hodruša-Hámre

20.2. Terra Permonia. Vynálezov-

ňa, mašinkáreň a fosforovňa. Otvo-

rené: 13:00-17:00.

20.2. Cosmopolitan-Bow: Švajčiar-

sko chutí. S veľvyslancom o chu-

tiach Švajčiarska, kapela Palacy, 

19:00

20.2. Koncert v Tulsi: Milo Kollár. 

Multiinštrumentalista, pesničkár a 

cestovateľ. 20:00

22.2. Deň voľných stoličiek a spo-

ločné raňajky v  Lufte. Rezervovať 

miesto na sarka@luft-coworking.

sk. Luft coworking, Dolná ružová 

13, od 8:30

22.-27.2./29.2.-5.3. Terra Permo-

nia-jarné prázdniny! Vynálezovňa, 

mašinkáreň a fosforovňa. Otvore-

né: 13:00-17:00.

24.-25.2. Dielnička v Kammerho-

fe:

24.2. Smaltovanie náušníc a príves-

kov.

25.2. Plstenie náušníc a brošní.

Kammerhof, 14:00-16:00

25.2. Jakub Ptačin: Ako kupovať, 

robiť a predávať dobrý dizajn. Luft 

coworking, Dolná ružová 13, 18:00

26.-28.2. Zimný fi lmový seminár 

4 Živly: Rebélia. Program na: 4zi-

vly.sk

26.2. Oldies disco. Hity v podaní 

DJ Bukňa a Jordy. Rezerv.: 0918 

601 149. Cosmopolitan-bow, 22:00

26.2. Divadlo Pivovaru ERB: Ko-

rene. Hudba a poézia od Elisabeth 

Wittgruber, číta Táňa Pauhofová 

za hudobného sprievodu M. Geiš-

berga a P. Pačesa. 19:00. Info:pivo-

varerb.sk

Zmena progranu vyhradená!

Región Banská Štiavnica
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MDŽ
Tak, ako báseň ukrytá v slovách, 

tak, ako socha v kameni, tak láska 

je skrytá v žene, z nej všetko dobro 

pramení… Milé dámy! Živena – Spo-

lok slovenských žien, MO Banská 

Štiavnica, Mesto Banská Štiavnica 

a SMER – SD Banská Štiavnica Vás 

srdečne pozývajú dňa 3.3.2016 o 

16. hod. na stretnutie pri príleži-

tosti Medzinárodného dňa žien do 

KASS (Kammerhofská 1). Pripra-

vený je pre Vás zaujímavý kultúrny 

program a milé darčeky. Uvítame, ak 

členky Živeny prispejú k občerstve-

niu. Ďakujeme!              Organizátori

Blahoželanie
Pani Helena Štubňová, učiteľka 

na dôchodku, oslávi 23. februára 

významné životné jubileum. Pri 

tejto príležitosti jej všetko najlep-

šie, hlavne veľa zdravia a optimiz-

mu do ďalších rokov života prajú 

členky a  členovia Klubu dôchod-

cov na Štefultove.      Milan Štencl

Poďakovanie
Chcem sa poďakovať fi rme Au-

toservis Jutoma, s.r.o., v Banskej 

Štiavnici za príkladný vzťah k  zá-

kazníkom, vysokú profesionalitu, 

spoľahlivosť, ochotu a ústretovosť, 

s  akou pristupujú k  svojej každo-

dennej práci. Neraz pomôžu pria-

teľsky mienenou radou i  dobrou 

náladou, čo je v dnešnej dobe veľ-

mi vzácne. Ďakujem všetkým pra-

covníkom fi rmy pod vedením pána 

Juraja Debnára a  prajem im veľa 

úspechov a spokojných zákazníkov. 

Ladislav Bernáth

Fašiangy – slávnosti konca 

zimy, sú vlastné väčšine 

národov na Zemi. Každoročne 

sa preto konajú po celom 

svete karnevaly, kde sa ľudia 

zabávajú a oslavujú.

Medzi partnerské mestá našej Ban-

skej Štiavnice už 14 rokov patrí 

mesto „Ptuj“ v  Slovinsku. Vzťa-

hy medzi mestami sú veľmi dob-

ré a srdečné, čo sa prejavuje aj čas-

tými návštevami. Práve mesto Ptuj 

patrí do svetovej i európskej federá-

cie karnevalových miest (patrí tam 

napr.: Rio de Janeiro, Benátky...), 

kde sa pravidelne konajú veľké fa-

šiangové karnevaly. V Ptuji sa tohto 

roku konal už 56. ročník fašiangové-

ho karnevalu – „Kurentovanje na Ptu-

ju“. Vyše dvojtýždňových slávností 

sa zúčastnili zástupcovia 15 štátov 

Európy. Boli tam účastníci zo všet-

kých bývalých štátov Juhoslávie, ale 

aj z  Ruska, Francúzska, Bulharska, 

Rakúska, Nemecka a ďalších štátov. 

Slovensko reprezentoval „Folklór-

ny súbor Sitňan“ z Banskej Štiavnice. 

Slávnosti vyvrcholili veľkým karne-

valovým sprievodom, kde sa zapojilo 

skoro 3000 účastníkov zo všetkých 

prítomných štátov. Veľký nádherný 

sprievod s  fantastickými maskami 

a  alegorickými vozmi trval skoro 3 

hodiny. Proste, zážitok na nezabud-

nutie. Druhá časť folklórneho súbo-

ru Sitňan sa v tom čase zúčastnila 29. 

ročníka „Medzinárodných gajdošských 

fašiangov“ na Malej Lehote. S  mno-

hými gajdošmi a súbormi zo Sloven-

ska i  okolitých štátov, účinkovali v 

programe v Jedľových Kostolanoch 

i  v  okolitých obciach. Folklórny sú-

bor Sitňan teda reprezentoval  doma 

i v zahraničí  a mnohých ľudí potešil 

a rozdával fašiangovú  náladu a po-

tešenie. Pri tejto príležitosti chceme 

poďakovať Mestu Banská Štiavnica a 

jeho vedeniu za dlhodobú podporu a 

fi nančný príspevok na činnosť nášho 

súboru.

Dominik Kútnik

Sitňan a fašiangy 2016

Kurentovanje na Ptuju  foto Archív autora 

Fašiangy sú symbolom 

veselosti, zábavy hodovania 

a pitia. Je to obdobie od Troch 

kráľov po popolcovú stredu. 

Počas fašiangov sa konajú zábavy, 

svadby a zabíjačky. Slovo fašiang po-

chádza z nemeckého slova vast-scha-

ne, ktoré vo voľnom preklade zna-

mená posledný nápoj. Toto slovo 

symbolizovalo, že po ňom nastáva 

40-dňový pôst pred Veľkou nocou, 

ktorý sa v minulosti bral veľmi váž-

ne. Práve preto mali byť posledné fa-

šiangové dni, „ostatky“, dňami bujarej 

zábavy. Jej súčasťou sú sprievody ma-

siek. Tradičné pečivo sú pampúchy, 

alebo krapne. Ani v našej obci sme ne-

zabudli osláviť toto obdobie fašiangov 

s tradičným sprievodom, ktorý nazý-

vame Hajnál. 6. februára 2016 už od 

9.00 hod. naši hasiči chystali zabíjač-

ku. Kto chcel mohol nielen okošto-

vať pečenú klobásku a jaterničku, ale 

si aj kúpiť tieto výrobky. Robota im 

išla od ruky. Radosť bolo na nich dí-

vať. To sa dialo na Rínku pod kaštie-

ľom. Pred 14.00 hod. sa začali poma-

ly schádzať pri Lesnej správe účastníci 

sprievodu v maskách. Pripravený bol 

aj koč s koníkom, na ktorom hrdo se-

del pán kráľ. Pravdaže nechýbali ani 

hudobníci, ktorí sediac na vlečke trak-

tora veselo vyhrávali. Sprievod sa po-

maly pohol hore dedinou  za veselého 

spevu. Naši zlatí spoluobčania sa veru 

pochlapili a núkali nás  nielen dobrou 

pálenôčkou a vínkom ale aj pampúch-

mi. Aj s mastičkou chlebík s cibuľkou 

nám dali. Chutil výborne. Veru kým 

sme docupkali na rínok ani sme niek-

torí veľmi nevyhladli. No, tam nás už 

čakali zase špeciality, ktoré dostál kaž-

dý účastník sprievodu od obce zadar-

mo. A veru nás bolo okolo 50 v sprie-

vode. Aj v Kafe na Rínku mali čo robiť, 

aby po dobrej klobáske, či jaterničke, 

uhasili toľkým ľuďom smäd. No a zla-

tým klincom programu bola o 19.00 

hod. zábava v kultúrnom dome, kde 

sa podávalo pečené prasiatko. Zábava 

bola v plnom prúde keď nastal ten čas, 

aby sa pochovala basa. Nuž veru neča-

kaná smrť všetkých prekvapila, iba 

smrť  bola pyšná na svoj výkon , že sa 

jej predsa podarilo niekoho dostáť na 

onen svet. Zbytočne veru plačky ru-

mádzgali a odháňali od basy smrť. Tá 

sa veru nedala a svoje dielo dotiahla až 

do konca. Smútočná reč nad mŕtvou 

basou bola krásna a dojímavá. Keď sa 

všetci s basou  za veľkého náreku roz-

lúčili vzala si ju smrť so sebou. Pocho-

vaním basy sa končí najveselšie obdo-

bie roka a od popolcovej stredy začína 

pôst a koniec zábav. Týmto aktom sa 

vlastne skončil aj náš Hajnál. Poďako-

vanie za toto obľúbené podujatie patrí 

DHZ Svätý Anton, Obecnému úra-

du Svätý Anton ako aj všetkým, ktorí 

akoukoľvek mierou prispeli a boli ná-

pomocní pri jeho prípravách. Ďakuje-

me! Alica Gajanová

Hajnál 2016 - Svätý Anton

Pochovávanie basy vo Sv. Antone  foto Lubo Lužina

Poklady môjho srdca

V rôznych kútoch Slovenska poti-

chu chátrajú fresky mimoriadnej 

hodnoty. Teraz je tu nádej, že sa 

jedna z nich dočká záchrany. Svo-

je želiezko v ohni ma aj Múzeum 

vo Svätom Antone. Podporte, pro-

sím svojim hlasom zreštaurova-

nie fresky na nádvorí kaštieľa vo 

Svätom Antone. Hlasovať môžete 

na stránke www.vub.sk/fresky 

do 29. februára 2016. Nadácia 

VÚB udelí víťaznej freske grant 

na reštaurovanie. Dajte svoj hlas 

a bude vymaľované! Ďakujeme...

Jana Slaná

Múzeum vo Svätom Antone
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oznamy, pozvánky
spomienky

OZNAMY

Spomienka

18. februára 

2016 uplynie 

rok od úmrtia 

Romana Fil-

kora, ktorý 

nás opustil vo veku nedoži-

tých štyridsiatich dvoch ro-

kov. Tí, ktorí ste ho poznali, 

venujte mu tichú spomien-

ku. Ďakujeme! 

Rodičia a sestra Nati 

s rodinou

Spomienka

„Aj keď zhasla 

sviečka Tvojho 

života, neodišla 

si, zostávaš na-

vždy v srdciach 

blízkych.“ Dňa 17.2.2016 si 

pripomenuli 1.výročie úmr-

tia našej milovanej man-

želky, matky a starej mat-

ky Marty Neubauerovej. 

S láskou spomínajú manžel, 

dcéra s rodinou a synovia s 

rodinami. Tí, ktorí ste ju po-

znali, venujte jej tichú spo-

mienku

Oznam
Výbor Slovenského zväzu te-

lesne postihnutých v Banskej 

Štiavnici oznamuje svojim čle-

nom, že dňa 23. februára (uto-

rok) usporiada rekondičný zá-

jazd do Kováčovej. Odchod 

autobusu bude o 11 hod. z Kri-

žovatky. Za cestovné a vstupen-

ku do areálu uhraďte v kancelá-

rii zväzu. Oznamujeme všetkým 

členom SZTP, že od 1.2.2016 sú 

úradné dni v kancelárii PO, ST, 

ŠT od 8.00 – 14.00 hod. 

Ivan Madara

Pozvánka
Dňa 3.4.2016 sa bude konať Vý-

ročná záhradkárska schôdza o 

14:30 hod. v Záhradkárskom 

dome na Štefultove. Pozývame 

všetkých záhradkárov. 

Výbor ZO SZZ v Štefultove

Štrajk učiteľov je témou, 

ktorá priniesla množstvo 

otázok a podnetov na diskusiu 

do mediálneho priestoru 

i súkromných rozhovorov. 

S pribúdajúcim časom sa stávalo pre 

nezainteresovanú spoločnosť čoraz 

ťažšie zorientovať sa v  stále rastú-

com množstve informácií.  Na zák-

lade nejasností správ, odlišných in-

terpretácií a  postojov médií sa aj 

učitelia z nášho mesta rozhodli pre-

vziať iniciatívu do vlastných rúk a 

otvorene diskutovať s  verejnosťou. 

Stalo sa tak 28.1.2016 v priestoroch 

penziónu Cosmopolitan 2, kde sa o 

18.00 hod. stretli rodičia, učitelia aj 

študenti na besede s názvom “Štrajk 

po Štjavnycky”.

„Hlavný dôvod besedy bol ten, že štrajk 

je v podstate akciou zdola, žiadna pod-

pora ofi ciálnych odborov, profesionál-

nych marketingových odborníkov zo 

strán.  Zistili sme, že internet nestačí 

na zmobilizovanie učiteľov a verejnosti. 

Druhým dôvodom bol postoj mnohých 

ľudí okolo, ktorí pod vplyvom v yjadre-

ní politikov banalizovali rozsah a vplyv 

štrajku ako aj možnosti vyriešiť naše 

požiadavky. Preto sme sa rozhodli uro-

biť takéto stretnutie s verejnosťou, aby 

sme im vysvetlili naše pohnútky.“ hovo-

rí jeden zo spoluorganizátorov - Mi-

ron Breznoščák, učiteľ Gymnázia A. 

Kmeťa.

Besedy sa zúčastnili aj zástupco-

via škôl zapojených do štrajku, a to 

konkrétne SPŠ Samuela Mikovíni-

ho, Gymnázia Andreja Kmeťa a Zá-

kladnej školy Jozefa Kollára, ktorí 

priblížili ich postoj a aktuálnu situ-

áciu na škole. Počas diskusie ochot-

ne zodpovedali aj otázky publika.  

Odzneli aj konkrétne čísla o  účasti 

banskoštiavnických učiteľov zo za-

stúpených škôl. Štrajk počas prvé-

ho týždňa svojou účasťou podpori-

lo dovedna dvadsaťosem učiteľov, 

z toho pätnásť zo SPŠ Samuela Mi-

kovíniho, deväť z Gymnázia A. Kme-

ťa a štyria zo Základnej školy Jozefa 

Kollára. Ďalším bodom besedy bolo 

predstavenie názorov iných zainte-

resovaných strán pomocou audiovi-

zuálnych ukážok. Otvorená diskusia 

priniesla množstvo názorov, podne-

tov i  nápadov na zlepšenie situácie 

v školstve.

„Chcel by som sa ešte raz poďakovať 

všetkým, ktorí nás prišli pozrieť, podpo-

riť učiteľský štrajk, či položiť podnetné 

otázky a myšlienky do budúcnosti. Bude-

me preto radi, ak toto stretnutie budete 

aj vy brať ako prvý krok k zlepšeniu bu-

dúcnosti vyučovania v Banskej Štiavnici  

a upevneniu spolupráce medzi školami.“ 

Na záver dodal ďalší z organizátorov 

besedy Albín Michalec, učiteľ Gym-

názia A. Kmeťa. V priebehu ďalšieho 

týždňa sa do štrajku zapojili aj Cir-

kevná základná škola sv. Františka 

Assiského, Materská škola 1. mája 

a Súkromná základná škola Bakomi.

Miroslava Luptáková

„Štrajk po Štjavnycky“

Otvorená diskusia s verejnosťou   foto Archív autora

V Štiavnických novinách 

42/2015, roč. XXVI vyšla 

upútavka na unikátne 

premietanie v kine Akademik 

venujúce sa Rembrandtovi.

Rembrandt van Rijn je jeden z naj-

významnejších a najznámejších 

svetových maliarov. Jeho dielo pre-

kračuje 600 prác. Je jedným z naj-

známejších portrétnych maliarov a 

redefi nátorom skupinového portré-

tu ako jedného z najväčších žánrov 

svojej doby. Za jeho najväčšie die-

lo sa považuje Nočná hliadka, ktoré 

svojou kompozíciou priniesla nové 

prvky do tohto žánru. Filmové pre-

mietanie prác toho autora bolo ur-

čite hodnotným počinom. Oproti 

Rembrandtovi vystupuje Vermeer 

van Delft veľmi kontrastne. Tento 

málo plodný, ale nemenej kvalitný 

autor predovšetkým výjavov z bež-

ného života zanechal len 37 zná-

mych prác. Znalci jeho diel si môžu 

na jednotlivých obrazoch všim-

núť zhodné prvky, svedčiace pre-

dovšetkým o ateliérovom pôvode 

jeho tvorby. Medzi prácami Verme-

era van Rijna vyniká predovšetkým 

dielo Dievča s perlou. Tento obraz 

pôsobí triezvym dojmom medzi os-

tatnými prepracovanými prácami. 

Prečo spomínam týchto dvoch au-

torov? V upútavke na fi lmovú pro-

jekciu bolo v článku o Rembrand-

tovi ako ilustračná snímka použité 

Dievča s perlou. Vermeer van Delft 

patrí medzi významných holand-

ských autorov barokového slohu. 

Bol Rembrandtovým súčasníkom a 

žil v jeho blízkosti. Je pravdepodob-

né, že ako obchodník s umením pri-

šiel do styku s prácami svojho kole-

gu, aj keď vzájomnú konkurenciou 

asi neboli. Existuje dokonca teória, 

že za maliara sa učil v Amsterdame 

a v Amsterdame Rembrandt praco-

val. Drobný omyl v použitej ilustrač-

nej snímke je možné zvaliť na inter-

netový vyhľadávač Google. Ten pri 

zadaní hesla Rembrandt poskytne 

medzi obrázkami aj Dievča s per-

lou. Medzi množstvom Rembrand-

tových autoportrétov a detailov 

jeho prác jasne vyniká. Táto chyba 

je spôsobená jedným z členov ko-

munity okolo stránky scarymom-

my.com, ktorý si zvolil meno Rem-

brandt a ako profi lovú fotografi u 

použil dielo jeho súčasníka. Dievča 

s perlou je veľmi známym obrazom, 

a tak je jeho použitie na prezentáciu 

očakávateľné. Film som nevidel, a 

teda nemôžem potvrdiť, že sa ten-

to obraz v ňom neobjavil, keďže ako 

prezentácia prác Rembrandtových 

súčasníkov je použiteľný.

Peter Chytil

Dievča s perlou ako Damoklov meč 
(užívateľov) Googlu?
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– premietanie na amfi teátri aj 

fi lm tvorcu Lásky nebeskej!

Piatok, 26. 2. 2016

Kino Akademik

18:00 Keby... (Lindsay Anderson, 

UK, 1968, 111 min., OV + SS), Drá-

ma vzbury z prostredia anglickej 

internátnej školy, s vynikajúcou ka-

merou Miroslava Ondříčka.

21:00 Tučné dievčatá (Axel Ra-

nisch, DE, 2012, 77 min., OV + 

CS), Komediálna dráma o priateľ-

stve dvoch mužov stredného veku, 

ktorú v slovenskej premiére osob-

ne uvedie režisér Philipp Eichholtz.

Art Cafe

23:00 Veľký fi lmový kvíz (OV), 

Otestujte svoje znalosti, postreh, 

šikovnosť a výdrž, hrajte o akredi-

tácie na 4 živly!

24:00 Party Rebellion – DJ Eclectic 

Selector (OV)

Sobota, 27. 2. 2016 

Kino Akademik

11:00 Bez strechy a bez zákona 

(Agnès Varda, FR, 1985, 106 min., 

OV + CS), Road movie o posled-

ných týždňoch putovania mladej 

ženy Francúzskom osemdesiatych 

rokov.

13:30 Jarmok márnosti (Ján Ze-

man, CSK, 1974, 23 min., OV), 

Film o zhubnosti základných dru-

hov narkománie, akými sú fajčenie, 

čierna káva, alkohol a drogy. 

Tri vrecia cementu a živý kohút 

(Juraj Jakubisko, CSK, 1976, 43 

min., OV), Dobe poplatné veselé 

rozprávanie o radostiach a staros-

tiach mládeže pri budovaní svojho 

klubu.

15:30 Jama (Jiří Stejskal, CZ, 

2014, 84 min., OV + SS), Slovenská 

premiéra dokumentu o ukrajinskej 

rodine, ktorá sa nechce vzdať svojej 

farmy uprostred kyjevského sídlis-

ka. Osobne uvedie režisér Jiří Stej-

skal.

Amfi teáter

17:40 Hokej ‘69 (Milan Černák, 

CSK, 1969, 13 min., OV), Repor-

tážny fi lm z Majstrovstiev sveta v 

hokeji, na ktorých porážka Ruska 

Čechoslovákmi znamenala viac  než 

len víťazstvo na ploche.

Ondrej Nepela (Juraj Jakubisko, 

CSK, 1973, 22 min., OV), Portrét 

zaslúžilého majstra športu, hrdinu 

práce a olympijského víťaza.

Kino Akademik

19:00 Luca tancuje potichu (Phi-

lipp Eichholtz, DE, 2016, 81 min. 

OV + ES), Filmová pocta všetkým, 

pre ktorých je už aj vstávanie ak-

tom sebaprekonania. V slovenskej 

premiére uvedie režisér Philipp 

Eichholtz.

21:00 Rebel bez príčiny (Nicho-

las Ray, USA, 1955, 111 min., OV 

+ CS), Kultový fi lm o dospievaní na 

americkom pobreží, ktorý z herca 

Jamesa Deana urobil legendu.

Art Cafe

22:30 Party Rebellion – DJ Phono-

tic (OV)

Nedeľa, 28. 2. 2016

Art Cafe

11:00 Raňajky s Philippom Eich-

holtzom (EV), Tvorca tzv. nemec-

kého mumblecore-u porozpráva o 

svojej tvorbe, ale aj o tom, ako sa 

dá nakrútiť fi lm bez fi nancií, bez 

akademického vzdelania a ako taký 

možno dostať medzi ľudí.

Kino Akademik

13:00 Každodenná rebélia (Arman 

T. Riahi, Arash T. Riahi, AT/CH/

DE, 2013, 118 min., OV + ES), Do-

kumentárna esej o pôsobení krea-

tívnych a nápaditých rebelantských 

hnutí na celom svete.

15:30 Piráti na vlnách (Richard 

Curtis, UK/DE/FR, 2009, 130 

min., OV + CS), Retro komédia re-

žisér populárnej Lásky nebeskej, 

tentoraz o fi ktívnom pirátskom rá-

diu vo Veľkej Británii  šesťdesiatych 

rokov.

Vysvetlivky: 

OV – originálna verzia / original ver-

sion

EV – anglická verzia / English version

SS – slovenské titulky / Slovak sub-

titles

CS – české titulky / Czech subtitles

ES – anglické titulky / English sub-

titles

Peter Gašparík, 4 Živly

Program zimných 4 živlov 

Na sobotu 27. februára 2016 

sme na Starom zámku pre 

návštevníkov mesta pripravili 

zimnú rodinnú hru s indíciami 

pod názvom Hravý Starý 

zámok. 

V  tento deň bude zámok otvorený 

najmä deťom, ktoré sa budú môcť 

spolu s rodičmi prechádzať po areá-

li a v jeho tajomných zákutiach hľa-

dať indície a skladať tajničku. Deti 

budú musieť preukázať dávku odva-

hy, keď si pôjdu po indíciu do tma-

vej kostnice, či mučiarne alebo keď 

budú prechádzať okolo katovho 

meča. Tiež dávku kondície, pri výstu-

pe po strmých schodoch až pod stre-

chu zámku a aby zvládli cestu nadol, 

nájdu si tam sladkú odmenu. Preu-

kázať budú musieť i dôvtip a pozo-

rovací talent. Nie všetky indície budú 

ukryté zložito. Pre niektoré bude 

„stačiť“ vopchať ruku do slizu alebo 

si nevšímať ich strážcov - „pavúky“. 

Úspešní riešitelia sa dostanú do zlo-

sovania o rodinný obed, ktorý im ve-

nuje partner podujatia - reštaurácia 

Monarchia. Pre návštevníkov, kto-

rí sa do našej hry nezapoja, zostane 

prístupný tzv. Malý okruh. V  rámci 

neho si môžu so sprievodným tex-

tom prehliadnuť viaceré expozície, 

napríklad Kaplnku Sv. Michala, Him-

melreich, expozíciu kováčstva, expo-

zíciu barokových plastík či vychutnať  

výhľad na mesto zo Zvonovej veže. 

Nad rámec klasického malého okru-

hu budú môcť nazrieť do Rytierskej 

sály a na výstavu Neobyčajné príbe-

hy obyčajných vecí v zrekonštruova-

ných podstrešných priestoroch.

Termín: 27. 2. 2016 od 8. 00 do 

16.00 hodiny.

Viac informácií na www.muzeu-

mbs.sk, 045  694 94 72, etnolog@

muzeumbs.sk

Vstupné: dospelí 3,00 €, deti 1,50 €, 

rodina 7,50 €.

Zuzana Denková

Hravý Starý zámok

Jarné prázdniny 
v Centre voľného času

Centrum voľného času V  Banskej 

Štiavnici pripravilo v  čase jarných 

prázdnin  podujatia v ktorých deti 

môžu hravo a  zaujímavo stráviť 

svoj voľný čas.

29.2. Turistika do okolia CHKO 

Štiavnické vrchy, zraz pred Billou 

o 9,30 hod.

1.3. Salamandra Resort Hodruša-

-Hámre – korčuľovanie – odchod 

o 10,00 hod. od ZŠ J.Kollára, síd-

lisko Drieňová, je nutné sa vopred 

prihlásiť.

2.3. Turnaj Beyblade – „oprášte“ 

svojich beyblade a príďte si zahrať 

o najlepšieho beyblade v naozajst-

nej beyblade aréne o  10,00 hod.  

v CVČ.

3.3. Tvorivé dielne v CVČ o 10,00 

hod.

Informácia pre rodičov: Dieťa, kto-

ré navštevuje CVČ v ZK má všetky 

aktivity zadarmo, dieťa, ktoré ne-

navštevuje ZK v  CVČ za korčulo-

vanie uhrádza 4 eur. Rodičia svoje 

dieťa môžu prihlásiť v CVČ na č.tel.: 

0907 598 567 alebo na e-mail: cvc-

banskastiavnica@centrum.sk.

J. Machilová

Dielne 
pre verejnosť v Dielničke, Kam-

merhof

Slovenské banské múzeum pozýva 

do Školy v múzeu v rámci ponuky 

Dielne pre verejnosť, ktorá ponúk-

ne zaujímavé tvorivé aktivity. Počas 

Zimomravenia sa uskutočnia Diel-

ničky v špeciálnych časoch v piatok 

4. marca od 10:00 do 16:00 hod. 

(plstenie košíkov z  pedigu, smal-

tovanie náušníc, príveskov, bati-

kovanie tašiek) a v sobotu 5. mar-

ca od 9:00 do 14:00 hod. (pletenie 

košíkov z  pedigu, batikovanie ta-

šiek, smaltovanie náušníc, príves-

kov).

Program:

24.februára 2016 smaltovanie ná-

ušníc, príveskov 1,50 – 4,50 €

25.februára 2016 plstenie náušníc, 

brošní 1,50 €

Dielne pre verejnosť sa konajú v 

Kammerhofe - Dielnička (Kam-

merhofská 2, Banská Štiavnica) 

vždy od 14.00-16.00.

Kontakt: Mgr. Anna Ďuricová, 

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

enviro@muzeumbs.sk

Info: www.muzeumbs.sk.

Tešíme sa na stretnutie v Dielničke.

SBM
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Aktuálne filmy v kine Akademik
Piatok 19.2. o 18:30 hod.Piatok 19.2. o 18:30 hod.

Ako bYť siNgleAko bYť siNgle

Komédia/Romantický, USA, 2016, Komédia/Romantický, USA, 2016, 
109 min. Vstupné: 4 €. Existu-109 min. Vstupné: 4 €. Existu-
je správny spôsob ako byť single, ne-je správny spôsob ako byť single, ne-
správny spôsob ako byť single. New správny spôsob ako byť single. New 
York je plný osamelých sŕdc hľadajú-York je plný osamelých sŕdc hľadajú-
cich tú správnu zhodu, láskyplné spo-cich tú správnu zhodu, láskyplné spo-
jenie, sex alebo niečo medzi tým. A jenie, sex alebo niečo medzi tým. A 
niekde uprostred všetkých tých dobie-niekde uprostred všetkých tých dobie-
dzavých sms-iek a známostí na jednu dzavých sms-iek a známostí na jednu 
noc, ktoré všetci títo nezadaní majú noc, ktoré všetci títo nezadaní majú 
spoločné, je potreba naučiť sa ako byť spoločné, je potreba naučiť sa ako byť 
single vo svete plnom stále sa vyvíja-single vo svete plnom stále sa vyvíja-
júcich defi nícií lásky. júcich defi nícií lásky. 

Sobota 20.2. o 18:30 hod.Sobota 20.2. o 18:30 hod.

ZoolANder 2

Komédia, USA, 2016. Vstupné: 4 €Komédia, USA, 2016. Vstupné: 4 €

Nedeľa 21.2. o 16:00 hod.Nedeľa 21.2. o 16:00 hod.

RobiNsoN CrUsoeRobiNsoN CrUsoe

Animovaný, Francúzsko, 2015, 90 Animovaný, Francúzsko, 2015, 90 
min. Vstupné: 4 €. Na malom exotic-min. Vstupné: 4 €. Na malom exotic-
kom ostrove si žije sebaistý papagáj kom ostrove si žije sebaistý papagáj 
Utorok so svojimi zvieracími kamarát-Utorok so svojimi zvieracími kamarát-
mi ako v raji. Po prudkej búrke náj-mi ako v raji. Po prudkej búrke náj-

de Utorok na pláži podivné stvorenie: de Utorok na pláži podivné stvorenie: 
Robinsona Crusoa. Utorok okamžite Robinsona Crusoa. Utorok okamžite 
vidí Crusoa ako svoju letenku z ostro-vidí Crusoa ako svoju letenku z ostro-
va, aby mohol preskúmať nové kraji-va, aby mohol preskúmať nové kraji-
ny. Crusoe čoskoro zistí, že kľúčom k ny. Crusoe čoskoro zistí, že kľúčom k 
prežitiu na opustenom ostrove je práve prežitiu na opustenom ostrove je práve 
pomoc Utorka a jeho kamarátov. Do-pomoc Utorka a jeho kamarátov. Do-
rozumieť sa s nimi však vôbec nie je rozumieť sa s nimi však vôbec nie je 
jednoduché, pretože zvieratá nehovo-jednoduché, pretože zvieratá nehovo-
ria ľudskou rečou.ria ľudskou rečou.

Nedeľa 21.2. o 18:30 hod.Nedeľa 21.2. o 18:30 hod.

DecibelY lÁskYDecibelY lÁskY

Romantický/Hudobný, Česko, 2016, Romantický/Hudobný, Česko, 2016, 
85 min. Vstupné: 4 €. Dej hudobnej 85 min. Vstupné: 4 €. Dej hudobnej 
fi lmovej romance sa odohráva v sú-fi lmovej romance sa odohráva v sú-
časnosti a zachytáva odvekú túžbu po časnosti a zachytáva odvekú túžbu po 
láske, životnom partnerstve, nápra-láske, životnom partnerstve, nápra-
ve krívd aj omylov, to všetko naprieč ve krívd aj omylov, to všetko naprieč 
všetkými generáciami. všetkými generáciami. 

Utorok 23.2. o 18:30 hod.Utorok 23.2. o 18:30 hod.

SAUlov sYNSAUlov sYN

Dráma, Maďarsko, 2015, 107 min. Dráma, Maďarsko, 2015, 107 min. 
Vstupné: 4 €. Osvienčim, 1944. Ma-Vstupné: 4 €. Osvienčim, 1944. Ma-
ďarský žid Saul Ausländer je členom ďarský žid Saul Ausländer je členom 
Sonderkommanda, ktoré je v maši-Sonderkommanda, ktoré je v maši-
nérii vyhladzovacieho tábora pridele-nérii vyhladzovacieho tábora pridele-

né k práci pri plynových komorách a né k práci pri plynových komorách a 
hromadách, na ktorých sa pália ľudské hromadách, na ktorých sa pália ľudské 
ostatky. Keď apatický Saul uprostred ostatky. Keď apatický Saul uprostred 
kopy mŕtvol objaví telo svojho syna, kopy mŕtvol objaví telo svojho syna, 
prebudí sa v ňom naliehavá potreba prebudí sa v ňom naliehavá potreba 
obstarať mu riadny židovský pohreb. obstarať mu riadny židovský pohreb. 
Bez ohľadu na nebezpečenstvo, vše-Bez ohľadu na nebezpečenstvo, vše-
obecné utrpenie a plánovanú vzburu obecné utrpenie a plánovanú vzburu 
sa Saul vydáva na delirickú cestu kon-sa Saul vydáva na delirickú cestu kon-
centračným táborom s jediným cieľom centračným táborom s jediným cieľom 
– nájsť rabína.– nájsť rabína.

Štvrtok 25.2. o 18:30 hod.Štvrtok 25.2. o 18:30 hod.

BohoviA EgYpTABohoviA EgYpTA

Dobrodružný/Fantasy, USA, 2016, Dobrodružný/Fantasy, USA, 2016, 
127 min. Vstupné: 4 €. Nemilosrd-127 min. Vstupné: 4 €. Nemilosrd-
ný boh temnoty Set obsadil egyptský ný boh temnoty Set obsadil egyptský 
trón. Kedysi mierumilovné a prospe-trón. Kedysi mierumilovné a prospe-
rujúce impérium sa teraz jeho vinou rujúce impérium sa teraz jeho vinou 
zmieta vo vojne a chaose. Setovej kru-zmieta vo vojne a chaose. Setovej kru-
tovláde si trúfa vzdorovať len hŕstka tovláde si trúfa vzdorovať len hŕstka 
odvážnych povstalcov. Obyčajný zlo-odvážnych povstalcov. Obyčajný zlo-
dejíček Bek a mocný boh Horus uza-dejíček Bek a mocný boh Horus uza-
vrú prekvapivé spojenectvo. Dych be-vrú prekvapivé spojenectvo. Dych be-
rúci boj proti Setovi a jeho krvilačným rúci boj proti Setovi a jeho krvilačným 
poskokom ich zavedie do podsvetia aj poskokom ich zavedie do podsvetia aj 
na nebesia. Smrteľník aj boh musia na nebesia. Smrteľník aj boh musia 
prejsť skúškami odvahy a obetavosti.prejsť skúškami odvahy a obetavosti.

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

Vážení lúštitelia!

Výhernú poukážku na konzumáciu 

v hodnote 10,-eur v pizzérii, reštau-

rácii Black M, Nám. sv. Trojice 6/2, 

Banská Štiavnica si výherca môže 

vyzdvihnúť v redakcii ŠN. Správne 

znenie krížovky z č.4/2016: „Komu 

nestačí málo, tomu nestačí nič.“ Vý-

hercom sa stáva Vladimír Golian, 

Pod Červenou studňou 20, Ban-

ská Štiavnica. Srdečne blahože-

láme! Tento týždeň hráme o pou-

kážku na konzumáciu v hodnote 

10,-eur v pizzérii, reštaurácii 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 29.2.2016.

V tajničke sa ukrýva výrok: ,,Tuláka 

je človek..." (dokončenie v tajničke)

A., Predmet na čítanie, skolabova-

nie, burina v obilí,

B., Začiatok tajničky, meno Mut-

tiovej,

C., Krtkovia, kolo naopak, zvuk pri 

hovorení, losovanie,

D., Druh opice, zvonec, listnatý 

strom, zvodná žena,

E., Člen indiánskeho kmeňa, jedo-

vatá rastlina, je na paši s ovcami, 

F., Upol, los, druh korenia, osobné 

zámeno,

G., Stred slova kýchali, lis, vyťahu-

je meč, pohli,

H., Lesné zviera, kvet obilia, fy-

zikálna veličina, slovenský herec 

Miro,

I., Textová skratka, pracoval plu-

hom, hlúpa žena, viackrát,

J., Časť úľa, mnoho, Miroslava, 

značka oerstedu,

K., Želal si, oranie, míňaj, otázka 

na spôsob, 

L., 3. časť tajničky,

1., Kukluskan, 2.časť tajničky, 

označenie áut Švajčiarska a Th aj-

ska,

2., Označenie vozidiel zjednotenej 

Arabskej republiky, škriatok, lieta-

jú zriedkavo,

3., Otec (slangovo), rub, oderok,

4., Papagáje, daj mu hlas, panovníci,

5., Aký, tresni po hlave, nariekanie, 

oska,

6., Okno, jedol (exp.), sonda,

7., Mesto vo Francúzsku, boh voj-

ny, obloha,

8., Asociácia slovenský knihovní-

kov, krájaj, gúľam,

9., Protaktínium, rov, 1000 kg, tlak 

krvi,

10., Slovenský režisér, biely kvet, 

mrie,

11., Morský živočích, pasca (česky), 

chránený prvok NB,

12., Únia nevidiacich Slovenska, 

pripravuje jedlo varom, čuvy,

13., Beťári, les, Amerícium,

14., Stred slova solamil, má meniny 

23.7., ruská rieka,

15., Poloha ležmo, koniec tajnič-

ky, hliník.

Pomôcky: keťasi, liecu, Lyon, Áres, 

arovák.

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. 6
Krížovka
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Základná umelecká škola 

prešla vo štvrtok 11. februára 

popoludní testom statiky. 

Po necelom roku sa rodičom na špe-

ciálnom rockovom koncerte pred-

stavili žiaci triedy bicích nástrojov 

pána učiteľa Matúša Piatrova a veru 

hrubé steny školy sa otriasali celé 

popoludnie. Tomuto zážitku pred-

chádzala poctivá príprava žiakov na 

vyučovaní. Už od septembra si žia-

ci vyberali svoje obľúbené skladby 

a za pomoci pána učiteľa sa snažili 

priblížiť čo najviac originálu. Meló-

diu viac či menej známych skladieb 

rytmicky zdôraznili svojim zapále-

ným výkonom naši mladí bubení-

ci. Koncert otvoril pán učiteľ Ma-

túš skladbou „Yellow od Coldplay“. To, 

ako zvládli najmladší žiaci základy 

hry na bicie nástroje, sme si mohli 

vypočuť v  podaní Adamka Berná-

ta, Daniela Bvoca a Dávidka Štirbla. 

Spoza veľkých „hrncov“ malých bu-

beníkov nebolo vidno, ale bolo ich 

počuť v rytmických lekciách od Pau-

la Schenzera, ktoré zvládli na jed-

notku. Spomienku na kultový fi lm 

Rocky 3 priniesol presvedčivým vý-

konom Michal Chovan skladbou 

„Eye Of Th e Tiger“. Do českej hudob-

nej tvorby načreli žiaci Lukáš Hata-

la („Krev ve mně“ - Elmo) a  Adrián 

Demian („Duše z gumy“ – Chinaski). 

Na koncerte bola zastúpená aj slo-

venská populárna scéna. So súčas-

ným hitom Adama Ďuricu sa pred-

stavil Lukáš Ľupták so skladbou 

„Žily“ od No name Adrián Demian. 

Skladby „Klamem“ od skupiny Zo-

či-voči a „Kolovrat“ skupiny Obereg 

zahral Jaro Bitušiak, ktorému prá-

ve hra na bicie nástroje veľmi pomá-

ha. Dievčatá Lea Hrnčíriková a Aëla 

Hasbach dokázali, že môžu hra-

vo ovládnuť nielen hrnce a  taniere 

v kuchyni, ale i tie v súprave bicích 

nástrojov. Vybrali si skladby „Lush 

Life“ od Zary Larson a „Platenau“ od 

Nirvany. Nirvana zaimponovala aj 

novému žiakovi Samkovi Repické-

mu, ktorý navštevuje bicie len 4 me-

siace a už svojím výkonom v skladbe 

„Smell Like Teen Spirit“ zažiaril. Pr-

votnú trému v  skladbe „Cant Stop“ 

od Red Hot Chili Peppers prekonal 

Viliam Valach, ktorého prišla zo svo-

jich zahraničných ciest podporiť aj 

jeho setra a naša bývalá žiačka Alica. 

Mamku Zdenku Turánekovú v pub-

liku potešil výkon jej syna Emanuela 

Viktora („Little Richard“ – Long Tall 

Sally). Najväčšiu rockovú energiu 

bolo cítiť z  vystúpení starších žia-

kov Adriána Demiana, Dávida Vára-

diho a Paulíny Hulovej, pre ktorých 

talent a nadšenie sa oplatilo ZUŠ za-

investovať do kúpy novej kvalitnej 

zostavy bicích nástrojov. Po  sklad-

bách „Demons“ – Imagine Dragons, 

„Anthem Part Two“ – Blink 182, v po-

daní pre bicie nadšeného Dávida Vá-

radiho, a „Amaranth“ a „Alpenglow“ 

od Nightwish v  podaní energickej 

Paulíny Hulovej sa sálou ozýval naj-

väčší potlesk. Hudba, ktorá doka-

zovala ich veľký talent pre rytmus, 

koordináciu pohybov a úderov, vyu-

žitie farebnosti celej zostavy sa nies-

la cez pootvorené drnčiace okná až 

na námestie. Paulínkin „Alpenglow“ 

bol špeciálnym poďakovaním pani 

zástupkyni Mirke Knezovičovej za 

jej nadšenie pre rockovú hudbu, 

ktorá popri klasike osviežila žánro-

vú ponuku koncertov ZUŠ. Inter-

pretácia skladby „Crystal Planet“ od 

známeho Joea Satrianiho bolo dô-

kazom majstrovstva a talentu pána 

učiteľa Matúša Piatrova, ktorému 

patrí vďaka za prípravu a technické 

zabezpečenie celého výnimočného 

rockového koncertu.

Miroslava Knezovičová

Irena Chovanová

Rockový koncert ZUŠ 
výnimočným zážitkom

Obdobie fašiangov začína 

krátko po troch kráľoch.

Ich trvanie závisí od dátumu Veľkej 

noci, pretože sa končí 40 dní pred 

Veľkonočnou nedeľou. Tento termín 

je závislí od vzájomného vzťahu jar-

nej rovnodennosti a lunárneho cyklu. 

Keďže po skončení fašiangov nasle-

duje pôst, fašiangy sú vždy plné ve-

selosti zábavy a konzumovania vša-

kových dobrôt. Nebolo to inak ani v 

našej škôlke v týždni od 1.2- 5.2 2016 

prebehli fašiangové karnevaly. Dubá-

čiky, lienky, zajačiky, vranky a veverič-

ky si pripravili za pomoci svojich rodi-

čov krásne masky, aby sa zabavili na 

karnevalovom odpoludní. Pozvali si 

svojich najmilších, aby im predvied-

li krátky program a potom sa začala 

pravá fašiangová zábava. Masky boli 

od výmyslu sveta- princezné, draci, pi-

ráti,hasiči, zvieratká a mnoho iných. 

Stoly boli plné dobrôt, ktoré nám pri-

pravili naše pani učiteľky a šikovné 

mamičky. Masky sútažili, zatancova-

li a za dobré výkony sladké odmeny 

si odniesli. Veru sa nám ani rozlúčiť 

nechcelo, ako bolo veselo. Ale všetko 

pekné má tiež svoj koniec. Teraz nám 

už iba ostáva čakať na sviatky jari – 

Veľkú noc. „Fašiangy sa krátia, už sa ne-

navrátia a dievčatá plačú, že sa nevyskáču 

a keď sa pominú Fašiangy šialené o čom sa 

dievčatá zhovárať budeme? O čom , že by 

sme sa, o tej Veľkej noci, či nás prídu kúpať 

aj tí naši chlapci.“  P. uč. Darinka 

a Zdenka Tr. Vranky

Fašiangy v našej škôlke

Karnevalové masky detí  foto Archív MŠ

Talentovaní žiaci ZUŠ v BŠ  foto Archív autora 

Podhorské deti 
si ešte užili karneval

V  nedeľu 14.2.2016 sa detičky 

z Podhoria mohli vytešiť z karne-

valových masiek v  sále kultúrne-

ho domu. Podujatie pre nich pri-

pravil Obecný úrad v Podhorí, pod 

taktovkou poslankyne Žofi e Žbir-

kovej za pomoci dvoch animáto-

riek. Deti sa všetkým prítomným 

predstavili o  15.00 hod., potom 

absolvovali rôzne súťažné discplí-

ny, kde sa mohli do sýtosti vybláz-

niť. Následne rodičia a starí rodi-

čia vybrali tajným hlasovaním tri 

najlepšie masky, ktoré potom or-

ganizátori ocenili. Samozrejme 

ani ostatní súťažiaci nevyšli na-

prázdno a dostali ceny útechy. Ne-

sporne najmilšou maskou bola 

tekvička, v  podaní trojmesačné-

ho Tomáška. Deti mali možnosť 

zatancovať si aj sa osviežiť pripra-

venými dobrotami. Na záver prí-

tomným poďakovala starostka 

obce Dana Lóžiová a pozvala všet-

kých aj na budúci rok.

Daniela Sokolovičová
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  PREDÁM NOVÉ LIAHNE, Od-

chovne, pasce, šklbačky, klietky 

pre prepelice, krmítka, napájačky 

a iné, viac na www.123nakup.eu, 

tel.č.: 0907 181 800

prácappppppppppp

  Firma mageba Slovakia, s.r.o., 

Križovatka 5, výroba oceľových 

konštrukcií (mostné závery a lo-

žiská), hľadá samostatného kon-

štruktéra, požiadavky: AutoCAD, 

NJ alebo AJ, vodičský preukaz 

skupiny B. Životopis/dopyty pro-

síme na: info@mageba.sk.

Zimná séria extrémnych 

prekážkových bežeckých 

pretekov Spartan Race pokra-

čovala v sobotu 6. februára 

v poľských Jakuszyciach, kde 

sme opäť štartovali aj my – 

štiavnickí pretekári z klubu 

Atleti BS. 

Keďže išlo o jediné preteky kategó-

rie Super (13+  km, 20+  prekážok) 

v  tejto zimnej sérii v  strednej Eu-

rópe, bolo jasné, že sa na nich zíde 

kvalitná konkurencia. Napokon, aj 

my sme cestovali dlhých 660 km, 

aby sme mohli získať zimnú trifec-

tu za absolvovanie všetkých troch 

úrovní pretekov – Sprint (5+  km, 

15+ prekážok), spomínaný Super 

a  Beast (20+  km, 25+ prekážok) 

v rámci tejto zimnej série, ktorá sa 

tento rok koná prvýkrát na svete, 

keďže vlani sa premiérovo uskutoč-

nili len jediné zimné preteky v Jas-

nej.

Vycestovali sme už v  piatok a  keď 

sme podvečer videli pripravený are-

ál s prekážkami nasekanými za se-

bou v priestore okolo štartu a cieľa 

vedeli sme, že sa máme na čo tešiť. 

Hneď od štartu bolo jasné, že štar-

tové pole je tentokrát veľmi silné. 

Úplne na začiatku nasledovalo za 

sebou niekoľko prekážok na preska-

kovanie a podliezanie, kde sa strhol 

prudký boj o miesto, aby sa preteká-

ri vyhli dlhému čakaniu. Túto časť 

sme napriek jednému pádu úspeš-

ne zvládli a  ďalej nasledovala rela-

tívne jednoduchá a rýchla bežecká 

trať s len niekoľkými roztrúsenými 

prekážkami. Až keď sme sa postup-

ne blížili k priestoru cieľa, začalo sa 

to priostrovať a  ku koncu nás ča-

kala vražedná kombinácia ťažkých 

opičích dráh, ktorá nás stála veľa 

síl. V silnej konkurencii 848 prete-

károv v open kategórii mužov sme 

vybojovali 56. miesto Tomáš Počai 

a 76. miesto Marek Rudinský. Pre-

teky sa, žiaľ, príliš nevydarili Pet-

rovi Prokešovi, ktorý deň predtým 

musel absolvovať bolestivú lekár-

sku kontrolu, po nej vybehol na trať 

s boľavými lýtkami a v prvej stovke 

sa neumiestnil.

Sme radi, že sme mohli reprezento-

vať Banskú Štiavnicu a tím Atleti BS 

na tomto medzinárodnom poduja-

tí a zmerať si sily s naozaj kvalitnou 

konkurenciou. Ďakujeme trénero-

vi Róbertovi Petrovi, klubu Atleti 

BS aj všetkým, ktorí nás akokoľvek 

podporili a držali nám palce. Pokra-

čujeme 19. marca na Donovaloch 

poslednými zimnými pretekmi (Be-

ast).

Tomáš Počai

Atleti BS na ceste za prvou 
zimnou trifectou na svete

Prvý vľavo: P.Prokeš, M. Rudinský a T. Počai  foto Archív autora

Zelená harmónia záhrad a 

parkov

Do 4. ročníka literárnej súťaže 

Múdra príroda sa už v týchto dňoch 

môžu zapojiť žiaci druhého stupňa 

slovenských základných škôl. Súťaž, 

ktorú organizujú Štátna ochrana 

prírody Slovenskej republiky (ŠOP 

SR) a Slovenská agentúra životného 

prostredia (SAŽP), je sprievodným 

podujatím Medzinárodného fi lmo-

vého festivalu fi lmov o životnom 

prostredí Ekotopfi lm – Envirofi lm 

2016. Cieľom a poslaním literárnej 

súťaže Múdra príroda je rozvoj en-

vironmentálneho cítenia mladých 

ľudí, budovanie pozitívneho vzťahu 

k prírode  ako aj podpora ich literár-

nej tvorivosti.

Nosnou témou štvrtého ročníka 

Múdrej prírody je Zelená harmó-

nia záhrad a parkov. Súťažiť sa bude 

v troch tematicky zameraných ka-

tegóriách: rozprávanie na tému 

Keby vedel starý strom rozprávať, 

opis Tajomstvá môjho obľúbené-

ho parku a poézia Moja čarovná zá-

hrada.

„Myslím, že nie je nič inšpiratívnejšie 

ako práve príroda. Pravdaže, len pre 

tých, ktorí ju vnímajú všetkými zmys-

lami. V dnešnej dobe, bohužiaľ, priamy 

kontakt s prírodou slabne. Krásne mies-

ta, zelené zákutia, lesy, parky, kvety, 

zvieratá či záhrady si skôr vyhľadáme 

na Google, akoby sme sa vybrali vonku 

a vnímali prírodu na vlastné oči, uši, na-

dýchli sa, privoňali, dotkli... A to je ško-

da. Aj preto súťaže ako Múdra príroda 

majú význam. Pomáhajú nájsť a udr-

žať si vzťah k prírode, zblížiť sa s ňou,“ 

uviedla spisovateľka Petra Nagyová 

Džerengová, ktorá nad štvrtým roč-

níkom súťaže Múdra príroda pre-

vzala patronát. Do súťaže sa môžu 

zapojiť žiaci 5. - 9. ročníka základ-

ných škôl na Slovensku, a to pros-

tredníctvom online formulára na 

mudrapriroda.sazp.sk. Súťažné 

práce musia byť v slovenskom ja-

zyku. Uzávierka súťaže je 20. aprí-

la 2016. Propozície súťaže a ďalšie 

informácie: mudrapriroda.sazp.sk.

Anna Gudzová, SAŽP

4. ročník literárnej súťaže Múdra príroda

Výzva: 
Správa o športe za rok 2015

Žiadame vedúcich jednotlivých 

klubov o zaslanie stručného zhod-

notenia činnosti športového od-

dielu za rok 2015, zároveň žiada-

me zaslať aj plán činnosti oddielu 

na rok 2016. Uvedené je možné 

osobne priniesť na odd. kultúry 

a športu a mediálnej komuniká-

cie (Kammerhofská 1), poprípa-

de zaslať emailom: petrik@ban-

skastiavnica.sk. Termín doručenia 

do 29. februára 2016. 

OKŠaMK

Otváracie hodiny:

Plavecký bazén

PO: Zatvorené

UT: 11:00 – 20:30 

(PK 15:00 – 17:00 – 4 dráhy)

ST – PI: 13:00 – 20:30 

(PK 15:00 – 17:00 – 4 dráhy)

SO – NE: 14:00 – 20:00

PK – Plavecký klub Banská Štiav-

nica

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

Bytová správa, BS
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služby

  Predám v BŠ časť Štefultov poze-

mok na výstavbu RD alebo chaty, 

cena dohodou, tel.č.: 0940 870 762

  Prenajmem kanceláriu na Rad-

ničnom námestí vo dvore vedľa Caf-

fe bar Archanjel. Cca 40 m³/350 € za 

mesiac vrátane energií. Tel.č.: 0915 

365 371

 Kúpim 3-izbový byt v OV na Dolnej 

ulici (Križovatka) v BŠ, tel.č.: 0905 567 

382

  Som na invalidnom vozíku a hľa-

dám opatrovateľky na soboty a ne-

dele. Práca na celý deň. Info na te-

l.č.: 0904 110 869

 Hľadáme barmana/barmanku do 

Caff e bar Archanjel. Zaujímavá prá-

ca, dobrý kolektív. Tel.č.: 0915 365 

371

reality

najlepšie ceny v meste

CITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

0,55/km
v BS

U nás máte pizze už od 2,50 € 
a denné menu od a denné menu od 2,80 €.2,80 €. 
Rozvoz v Banskej Štiavnici Rozvoz v Banskej Štiavnici 
zdarma. Objednávky tel.č.: zdarma. Objednávky tel.č.: 

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

á ž

Potrebujete upraviť záhradu?Potrebujete upraviť záhradu?
Robíme odborný rez ovocných a okras-Robíme odborný rez ovocných a okras-
ných stromkov a drevín, kríkov, celoroč-ných stromkov a drevín, kríkov, celoroč-
nú ochranu stromov a kríkov, kosenie nú ochranu stromov a kríkov, kosenie 

trávnatých plôch, celoročná údržba zá-trávnatých plôch, celoročná údržba zá-
hrad, zabezpečujeme zdravý a kvalitný hrad, zabezpečujeme zdravý a kvalitný 
výsadbový materiál, návrh a výsadbu s výsadbový materiál, návrh a výsadbu s 

úpravou záhrad, spilujeme veľké stromy úpravou záhrad, spilujeme veľké stromy 
rôzneho typu a úpravy živých plotov, lik-rôzneho typu a úpravy živých plotov, lik-
vidujeme nežiadúce porasty v záhradáchvidujeme nežiadúce porasty v záhradách
Info: 0902 207 700, 0904 023 001Info: 0902 207 700, 0904 023 001

Hlasuj za detské ihrisko 
v Banskej Štiavnici

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

www.zihadielko.sk

Hlas pre Štiavnicu je radosťou pre naše deti!

21.1. - 29.2.2016

Medzinárodný projekt zameraný na získanie pracovných 
skúseností prostredníctvom stáže v zahraničí ti ponúka: 

 • zaujímavú prácu v medzinárodnom prostredí
 • spoznávanie nových kultúr
 • rozvoj anglického jazyka
 • osobný i kariérny rast
 • rozvoj samostatnosti
 • cestovanie

Stáže v oblastiach:

 • poľnohospodárstvo
 • kultúra a cestovný ruch
 • IKT a služby
 • ľudové remeslá

Možnosť účasti na stretnutí projektových partnerov 
v dňoch 31. 3. – 3. 4. 2016 v Sadove (Bulharsko) – IKT 

a služby a v Maďarsku (cca máj/jún 2016).

Viac informácií: 
www.joyneet.ro, alebo henrieta.godova@banskastiavnica.sk 

0905 823 404

PLATENÁ POLITICKÁ INZERCIA
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