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V Banskobystrickom kraji si 

nové vozidlá prevzali zástup-

covia 26 miest a obcí.

V piatok 7. februára popoludní mi-

nisterka vnútra SR Denisa Saková 

spolu s  premiérom Petrom Pelle-

grinim slávnostne odovzdávali na 

Námestí slobody, parkovisku pred 

hotelom LUX v  Banskej Bystrici 

dobrovoľným hasičom a  aj policaj-

ným psovodom nové vozidlá. Nové 

automobily putovali aj do miest 

a obcí nášho regiónu.

Vozidlá Iveco Daily určených dob-

rovoľným hasičským zborom pri-

budli 26 mestám a obciam Bansko-

bystrického kraja. Spolu s vládnymi 

predstaviteľmi ich odovzdávali aj 

prezident HaZZ Pavol Nereča, 

Už jedenásty ročník má pred 

sebou detský jarný festival 

Zimomravenie, ktorý sa 

uskutoční 22. februára 2020 

v priestoroch kultúrneho 

centra. 

Na deti čaká bohatý program, 

v ktorom nebudú chýbať divadlá, 

spoločenské hry, tvorivé dielne, 

ale aj súťaže a prekvapenia.

Ústrednou témou tohto roční-

ka sú Dvojice. Dvojky v  dátume 

konania akcie priam vyzývajú 

k tomu, aby sme deti učili k spo-

lupráci a koordinácii s inými deť-

mi či dospelými. Ako príklady im 

možno poslúžia aj postavy lišia-

kov Dolara a Binga, Psíčka a Ma-

čičky či Fónky a Tónky z Gramofó-

nie. Spoločenské hry pripravované 

v  spolupráci s  portálom Ihrysko.

sk opäť premôžu individualizmus 

a zapoja do hry celé rodiny. Rov-

nako tak sa budú snažiť odliať Ti-

ché kráľovstvo kráľa Mateja. A ak 

sa im to podarí, čaká ich poďako-

vanie od kráľa Zimomrava, spo-

jené s  udelením certifi kátu. Ak-

cia začína o  12.30 hod., vstupné 

je 5€. Podrobnejšie informácie náj-

dete na kultura.banskastiavnica.sk.

Rastislav Marko

Nové hasičské auto pre DHZ 

Zimomoravenie
v znamení detských dvojíc

Premiér odovzdáva kľúč primátorke  foto Michal Kríž 
3.str.

United Nations

Cultural Organization

Banská Štiavnica 
a technické pamiatky okolia
Svetové tvo od roku 1993

16.2.2020
17:00

Kultúrne centrum
Banská Štiavnica

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

22.2.2020 o 13:00 
Kultúrne centrum

Pozvánka
V zmysle zákona SNR č. 369/1990 

Zb. o  obecnom zriadení, v  zne-

ní neskorších zmien a  doplnkov, 

§-u 12 odst. 1 a §-u 13 ods. 4 a) 

zvolávam zasadnutie Mestské-

ho zastupiteľstva v Banskej Štiav-

nici na deň 19. február 2020 

(streda) o  10:00. Zasadnutie sa 

uskutoční v  zasadacej miestnos-

ti historickej radnice, prízemie č. 

dv. 4. Priestor pre občanov je od 

15:00 hod. Srdečne Vás pozývam!

Mgr. Nadežda Babiaková, 

primátorka mesta

Jarný športový 
kemp
ZŠ Jozefa Horáka a  ŠK Atléti BS 

usporiadajú Jarný športový kemp. 

Termín: 24. 2. – 28. 2. 2020 – jarné 

prázdniny (8:00 – 16:00) Športový 

kemp pre všetky deti. Zameranie: 

loptové a  športové hry. Na svoje 

si prídu aj tí, čo nevedia, čo s lop-

tou, aj tí, ktorí už vedia, čo s  lop-

tou... (fl orbal, futbal, basketbal, vo-

lejbal, tenis, stolný tenis, nohejbal, 

korčuľovanie, sánkovanie, maľova-

nie, vystrihovanie, proste vyžitie 

sa s  priateľmi). Prihlášky: Róbert 

Petro osobne alebo na: petrorobo@

gmail.com, tel.č.: 0915 815 669. 

Cena na týždeň 100€ zahrňuje: 

Program, jedlo, pitie, zábava, sta-

rostlivosť – oddych pre rodičov!

Robo Petro
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DIÁR
z programu

primátorky

3.2. v Rádiu Slovensko o 18:00 bolo 

vyhlásenie ministra spravodlivosti 

SR, že predchádzajúce obvinenia na 

JUDr. Michala Trubana, predsedu 

Špecializovaného trestného súdu, 

banskoštiavnického rodáka, o  jeho 

úsilí pomôcť obvinenému Maria-

novi Kočnerovi boli neopodstatne-

né. 4.2. v Rádiu Devín bola viackrát 

informácia, že v  Banskej Štiavnici 

budú aj v  tomto roku rezidentské 

pobyty, ale zamerané len na prekla-

dateľov. 4.2. v TA3 o 19:50 v relá-

cii „Téma dňa“ bol Exštiavničan Ja-

roslav Naď z OĽANO, ktorý hovoril 

o aktuálnej politickej situácii na Slo-

vensku. 5.2. v Rádiu Regina o 11:00 

bola informácia, že v Banskej Štiav-

nici začne od 1.4. v kultúrnom cen-

tre akcia „Výmenník“ – každý uto-

rok a štvrtok. Obsahom tejto akcie 

bude pomoc sociálne slabším miest-

nym, environmentálne zmýšľajú-

cim ľuďom i turistom, ktorí chcú za-

požičať funkčné veci a predmety na 

prechodnú dobu. 9.2. v  Rádiu Re-

gina o 6:25 bola spomienka na La-

dislava Sáru v súvislosti s tým, že sa 

narodil v tento deň v r. 1913. Bol to 

prvý hlásateľ Slobodného sloven-

ského vysielača v  Banskej Bystrici 

počas SNP. Študoval na Učiteľskom 

ústave v Banskej Štiavnici. Zomrel 

v  koncentračnom tábore v  januári 

1945.

Ján Novák

Spomienka na 

Doc. PhDr. Mariana Sklada-

ného, CSc.

31.1. bol dňom poslednej rozlúč-

ky v  bratislavskom krematóriu 

s  doc. PhDr. Marianom Sklada-

ným, CSc., dlhoročným docentom 

histórie na Filozofi ckej fakulte 

Univerzity Komenského v  Bra-

tislave a  historikom európskeho 

významu, ktorý zomrel v 80. roku 

svojho života po dlhej a  ťažkej 

chorobe. Pozoruhodné na ňom 

bolo to, že od r. 1966 pravidelne 

chodieval spolu s prof. PhDr. Ma-

túšom Kučerom, DrSc. s  ich štu-

dentmi histórie do Banskej Štiav-

nice každý rok. Ich prvá cesta 

viedla do expozícií Slovenského 

banského múzea a  následne na-

sledovala prehliadka najpozoru-

hodnejších kultúrno historických 

objektov mesta. Malo to nie-

len význam pre rozšírenie si uči-

va študentov histórie, ale mnohí 

z nich po absolvovaní fakulty po-

tom taktiež ako učitelia dejepi-

su na stredných školách na Slo-

vensku to isté robievali v Banskej 

Štiavnici so svojími žiakmi. Kiež 

by mal náš vzácny zosnulý aj na-

sledovníkov, a to nielen na fakul-

te, kde pôsobil. Česť jeho vzácnej 

pamiatke!

Ján Novák

Štiavničania, Štiavnica, 
médiá a súvzťažnosti

Banskoštiavnické reminiscencie

INZERCIA

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

Oznam
Upozorňujeme našich prispieva-

teľov, že príjem príspevkov a  in-

zercie do najbližšieho čísla ŠN je 

v pondelok do 14:00 hod. Ďaku-

jeme za porozumenie! 

red.

10.2.

  Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občan-

mi k ich potrebám a požiadav-

kám.

  Pracovné stretnutie s  poslan-

cami MsZ k prerokovaniu ma-

teriálov predložených do mest-

ského zastupiteľstva.

  Účasť na ofi ciálnom otvore-

ní projektu „Zaľúbená Štiavni-

ca 2020“.

  Posledná rozlúčka s  občanom 

nášho mesta p. Jozefom Kote-

šovským.

11.2.

  Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občan-

mi k ich potrebám a požiadav-

kám.

  Uskutočnilo sa pracovné 

stretnutie primátorky a  sta-

rostov obcí banskoštiavnické-

ho regiónu.

  Účasť na výberovom konaní 

v  rámci národného projektu 

Budovanie odborných kapacít 

na komunitnej úrovni.

12.2.

  Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občan-

mi k ich potrebám a požiadav-

kám.

  Zasadnutie výboru pre otázky 

zamestnanosti ÚPSVR Banská 

Štiavnica.

  Pracovné stretnutie s  minis-

terkou kultúry SR Ľubicou Laš-

šákovou.

13.2.

  Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občan-

mi k ich potrebám a požiadav-

kám.

  Pracovné stretnutie so zástup-

cami Stredoslovenskej vodá-

renskej spoločnosti, a.s., Ban-

ská Bystrica.

  Posledná rozlúčka s  občanom 

nášho mesta p. Jánom Kme-

tíkom.

14.2.

  Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občan-

mi k ich potrebám a požiadav-

kám.

  Pracovné rokovanie so zástup-

cami Slovenskej autobusovej 

dopravy, a.s., Zvolen.

  Občiansky obrad – sobáš.

15.2.

  Občiansky obrad – sobáš.

Viera Lauková
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riaditeľ Krajského riadi-

teľstva HaZZ v Banskej Bystrici Du-

šan Sľúka a generálny sekretár DPO 

SR Vendelín Horváth.

Nové vozidlá si prevzali zástupcovia 

miest a obcí okresov Banská Bystri-

ca, Brezno, Lučenec, Rimavská So-

bota, Veľký Krtíš, Zvolen, Krupina, 

Banská Štiavnica, Žarnovica a  Žiar 

nad Hronom – Rakytovce, Motyč-

ky, Bystrá, Dolná Lehota, Ráztoka, 

Tuhár, Tomášovce, Trenč, Ratkov-

ské Bystré, Šivetice, Rumince, Tiso-

vec, Číž, Veľké Teriakovce, Leseni-

ce, Sliač, Zvolen, Jalšovník, Banská 

Štiavnica, Kozelník, Dekýš, Podho-

rie, Močiar, Hrabičov, Sklené Teplice 

a Prestavlky. Nová technika je urče-

ná na ochranu životov, zdravia a ma-

jetku obyvateľov v jednotlivých mes-

tách a obciach.

Primátorka mesta Mgr. Nadežda Ba-

biaková si prevzala z  rúk premiéra 

Petra Pellegriniho kľúč od nového 

hasičského vozidla pre Dobrovoľný 

hasičský zbor mesta Banská Štiavni-

ca. Pred týmto aktom sa konalo v za-

sadacej miestnosti KR HaZZ Banská 

Bystrica podpisovanie zmlúv o výpo-

žičke. V našom okrese pribudlo až 5 

vozidiel Iveco Daily pre DHZ v Ban-

skej Štiavnici, Kozelníku, Dekýši, 

Podhorí a Močiari.

Nových vozidiel sa dočkali aj policaj-

ní psovodi z okresných riaditeľstiev 

v  Banskej Bystrici, Lučenci, Rimav-

skej Sobote, Zvolene a Brezne. Tu sa 

k ministerke vnútra a premiérovi pri-

pojil viceprezident Policajného zboru 

SR, generál Róbert Bozalko.

Michal Kríž

NOVINKY

�1.str.

INZERCIA

Ako sme už niekoľkokrát aj 

v predchádzajúcich obdobiach 

informovali prostredníctvom 

Štiavnických novín, mesto 

Banská Štiavnica zaregistro-

valo v roku 2016 existujúci 

Rómsky klub v lokalite 

Šobov v registri poskytova-

teľov sociálnych služieb na 

Úrade Banskobystrického 

samosprávneho kraja ako 

Komunitné centrum. 

Uvedená registrácia bola veľmi dô-

ležitá a potrebná, jednak pre vytvo-

renie bezpečného, otvoreného pro-

stredia – centra, ktoré podporuje 

vytváranie lepších podmienok pre 

cieľové skupiny a zároveň ako mož-

nosť zapojiť sa do národných projek-

tov a  zabezpečiť tak prevádzku ko-

munitného centra na dlhšie obdobie.

V novembri 2019 podalo mesto Ban-

ská Štiavnica žiadosť o zapojenie sa 

do Národného projektu Budovanie 

odborných kapacít na komunitnej 

úrovni, ktorý bol vyhlásený Imple-

mentačnou agentúrou MPSVaR SR. 

Tento projekt sa realizuje vďaka pod-

pore Európskeho sociálneho fondu 

v rámci Operačného programu: ľud-

ské zdroje. Odborným schválením 

podanej žiadosti bolo mesto Banská 

Štiavnica vybrané ako úspešný uchá-

dzač. 

V rámci tohto projektu je umožnené 

zamestnať troch pracovníkov: odbor-

ného garanta, odborného pracovníka 

a pracovníka komunitného centra, na 

ktorých IA MPSVaR bude mestu Ban-

ská Štiavnica po úspešnom ukončení 

výberových konaní a splnení podmie-

nok uvedených v zmluve, poskytovať 

fi nančné prostriedky vo forme trans-

feru na mzdy a  iné náklady spojené 

s  uzatvorením pracovného pomeru 

týchto zamestnancov. Taktiež pri spl-

není podmienok budú fi nančné pro-

striedky poskytnuté aj na pokrytie ná-

kladov pre prácu s cieľovou skupinou.

Pre obsadenie všetkých troch pracov-

ných miest v rámci národného projek-

tu bolo vyhlásené výberové konanie. 

Projekt bude trvať do 31.08.2022. 

O ďalšom priebehu projektu Vás bu-

deme priebežne informovať.

Jana Klára Ditrich, MsÚ

Komunitné centrum na Šobove
bude znovu zapojené do národného projektu

rodia sa nové 
lásky
rodia sa nové lásky

len ja som bez otázky

či rodia sa večer

a či zrána

či je to

happy end a či dráma

či bolia

alebo aj

tešia súčasne

či zotrvajú

a či skončia predčasne

či pre druhého

zostávaš

a či utekáš

či v slovníku

máš slovo

tento svet

je môj a tvoj

alebo náš

a keď aj skúšam

hľadať k tomu odpovede

nenájde sa nikto

kto by to

hneď vedel

Daniela Sokolovičová

Oznam
Výbor Miest-

nej organizá-

cie SRZ v Ban-

skej Štiavnici 

oznamuje svo-

jim členom, že 

výročná členská schôdza sa usku-

toční dňa 14. marca 2020 o 8:00 

hodine v kine Akademik v Banskej 

Štiavnici.

Program rokovania:

1. Otvorenie

2. Voľba predsedníctva, mandáto-

vej a návrhovej komisie

3. Kontrola plnenia uznesenia zo 

schôdze konanej 9. marca 2019

4. Správa o  činnosti MO SRZ za 

rok 2019

5. Správa o hospodárení MO SRZ 

v roku 2019 a návrh rozpočtu na 

r. 2020

6. Správa o činnosti kontrolnej ko-

misie

7. Správa o  zarybňovaní a  úlov-

koch v revíroch MO SRZ

8. Správa o  činnosti rybárskej 

stráže

9. Správa mandátovej komisie

10. Odovzdanie vyznamenaní

11. Diskusia

12. Návrh a schválenie uznesenia 

z členskej schôdze

13. Ukončenie členskej schôdze

Ján Mravík, 

podpredseda MO SRZ

Nové hasičské auto pre DHZ 

Členovia DHZ BS s primátorkou mesta  foto Michal Kríž
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Mesto Banská Štiavnica 

podľa §8, ods. 1 – 3 zákona č. 

180/2014 Z.z. o podmienkach 

výkonu volebného práva 

a o zmene a doplnení niekto-

rých zákonov v znení neskor-

ších predpisov oznamuje, že:

1. Voľby do Národnej rady Sloven-

skej republiky sa konajú v  sobotu 

29. februára 2020 od 7.00 hodiny 

do 22.00 hodiny.

2. Miestom konania volieb do Ná-

rodnej rady Slovenskej republiky:

a) v okrsku č. 1 je volebná miestnosť 

v zasadačke Mestského úradu, Rad-

ničné námestie č. 1, pre voličov s tr-

valým pobytom na ulici:

Akademická, Andreja Kmeťa, Andre-

ja Sládkoviča, Antona Pécha, Bočná, 

Botanická, Daniela Licharda, Dol-

ná Resla, Dolná ružová, Družicová, 

Horná Resla, Horná ružová, Ing. Šte-

fana Višňovského, Jána Bottu, Jaro-

slava Augustu, Jozefa Karola Hella, 

Kamenná, Katova, Klinger, Koncová, 

Kutnohorská, Malá okružná, Marti-

na Kukučína, Nad Rozgrundom, 

Námestie sv. Trojice, Novozámoc-

ká, Pavla Kyrmezera, Pod Červenou 

studňou, Pod Paradajzom, Radničné 

námestie, Samuela Mikovíniho, Sta-

romestská, Staronová, Starozámoc-

ká, Strieborná, Úvozná, Viery Václa-

vekovej, Vilová, Vodárenská a voliči 

s trvalým pobytom na mesto Banská 

Štiavnica,

b) v okrsku č. 2 je volebná miestnosť 

v Hoteli Kerling, Dolná č. 12/A, pre 

voličov s trvalým pobytom na ulici:

Dolná, Farská, Jána Hollého, Jána 

Palárika, Kammerhofská, Ľudmi-

ly Podjavorinskej, Malé trhovisko, 

Mládežnícka č. 11 – 25, Na Zigmund 

šachtu, Remeselnícka, Robotnícka, 

Spojná, Športová, Tabaková, Záhrad-

ná a Zvonová,

c) v okrsku č. 3 je volebná miestnosť 

v  Domove mládeže SOŠL, Mládež-

nícka č. 4, pre voličov s trvalým poby-

tom na ulici:

8. mája, Alžbety Gwerkovej Göllne-

rovej, Banícka, Belianska, Belianske 

jazero, Dr. Imricha Tótha, Družstev-

ná, Ďurka Langsfelda, Hájik, Jozefa 

Miloslava Hurbana, Jurija Gagarina, 

Lesnícka, Mierová, Michala Miloslava 

Hodžu, Michalská, Mládežnícka č. 1 – 

9, Osadná, Pavla Országha Hviezdo-

slava, Petra Jilemnického, Pod Kalvá-

riou, Poľnohospodárska, Pustá, SNP 

č. 1 – 21/B, Svätozára Hurbana Va-

janského, Šobov, Výskumnícka a vo-

lič s trvalým pobytom na adrese 2675,

d) v okrsku č. 4 je volebná miestnosť 

v  ZŠ Jozefa Horáka, Pavla Dobšin-

ského č. 17, pre voličov s trvalým po-

bytom na ulici:

Antona Bernoláka, Ivana Krasku, 

Janka Matušku, Juraja Fándlyho, 

Križovatka, Ľudovíta Štúra, Marti-

na Hattalu, Pavla Dobšinského, Ple-

tiarska, Slovanská, Staničná, Údolná 

a Železničiarska,

e) v okrsku č. 5 je volebná miestnosť 

v Materskej škole – horná budova, 1. 

mája č. 4, pre voličov s trvalým poby-

tom na ulici:

1.mája, Andreja Trúchleho Sytnian-

skeho, Dr. Vladimíra Clementisa, 

Drevená, Eleny Maróthy – Šoltéso-

vej, Jozefa Horáka, Karola Šmidkeho, 

Kolpašská, Ladislava Novomeského, 

Martina Benku, Okrúhla, Pod Trojic-

kým vrchom, Trate mládeže, miestna 

časť Počúvadlianske Jazero, miestna 

časť Banky a to ulice: Hadová, Hlavná, 

Horná, Majer, Na jazero a  Vyhnian-

ska,

f) v okrsku č. 6 je volebná miestnosť 

v ZŠ Jozefa Kollára, Ludvíka Svobo-

du č. 40, pre voličov s trvalým poby-

tom na ulici:

Ludvíka Svobodu,

g) v okrsku č. 7 je volebná miestnosť 

v ZŠ Jozefa Kollára, Ludvíka Svobo-

du č. 40, pre voličov s trvalým poby-

tom na ulici:

Bratská, Drieňová, Energetikov, Ky-

sihýbelská, Okrajová, Ovocná, Pátrov-

ská, Poľovnícka a Roľnícka,

h) v okrsku č. 8 je volebná miestnosť 

v ZŠ Jozefa Kollára, Ludvíka Svobo-

du č. 40, pre voličov s trvalým poby-

tom na ulici:

MUDr. Jána Straku, SNP od čísla 22 

až 40 a Učiteľská,

ch) v okrsku č. 9 je volebná miestnosť 

v Domove Márie – vchod z Budova-

teľskej ulice, Špitálska č. 3, pre voli-

čov s trvalým pobytom na ulici:

Antolská, Brezová, Budovateľská, G. 

Z. Laskomerského, Horná Huta, Jána 

Amosa Komenského, Kremenisko, 

Ladislava Exnára, Lintich, Obchodná, 

Povrazník, Rakytová, Špitálska a voli-

či s trvalým pobytom na adrese 1908,

j) v okrsku č. 10 je volebná miestnosť 

v  Požiarnej zbrojnici na Štefultove, 

Požiarnická č. 8, pre voličov s  trva-

lým pobytom na ulici:

29. augusta, Boženy Němcovej, Bo-

ženy Slančíkovej – Timravy, Cinto-

rínska, Ferka Urbánka, Hutnícka, Ilij-

ská, Janka Jesenského, Jozefa Cígera 

Hronského, Jozefa Gregora Tajovské-

ho, Jozefa Ignáca Bajzu, Jozefa Kollá-

ra, Jozefa Škultétyho, Kríková, Kríž-

na, Na Mária šachtu, Na Matej štôlňu, 

Na Maximilián šachtu, Námestie pad-

lých hrdinov, Obrancov mieru, Par-

tizánska, Podhájska, Potočná, Po-

žiarnická, Rudolfa Debnárika, Sama 

Chalupku, Srnčia, Stratená, Školská, 

Štefana Krčméryho, Štefana Moyze-

sa a Úzka.

Mgr. Nadežda Babiaková,

primátorka mesta

Informácia o čase a mieste konania 
volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

Podporte 
nás...

Milí priate-

lia a podpo-

rovatelia . 

Dovoľuje-

me si Vás 

úctivo oslo-

viť o pouká-

zanie 2% z dane pre OZ Margarét-

ka, Bratská 9 Banská Štiavnica, 

ktoré zriadilo denný stacionár 

a  poskytuje ambulantnú sociál-

nu službu pre mladých mentálne 

a telesne postihnutých ŤZP v pra-

covné dni od 7:00 do 16:30. Sme 

zariadenie rodinného typu, klien-

ti tu radi chodia , našu činnosť po-

znáte aj osobne aj zo sociálnych 

sietí. Ďalej poskytujeme v  rámci 

projektu terénnu opatrovateľskú 

službu pre odkázaných občanov, 

odborne kvalifi kovanými opatro-

vateľkami. V  roku 2019 sme za-

mestnali 10 opatrovateliek. Fi-

nančné prostriedky budú určené 

na množstvo aktivít komplex-

nej sociálnej rehabilitácie. Sme 

odkázaní na alternatívne zdro-

je, preto za každú pomoc Ďaku-

jeme. Tlačivá nájdete na: http/

margaretka.sk/dokumenty/8534.

Helena Koťová,

vedúca DS,OS 

Hlasovanie
za terapeutický chodník

Občianske združenie Senior pri Do-

move Márie je nezisková organizá-

cia, ktorá sa snaží zlepšovať kvali-

tu života v našom zariadení. Preto 

sme sa zapojili do projektu Tesco – 

„Vy rozhodujete, my pomáhame“, kde 

by sme radi získali fi nančnú dotá-

ciu na vybudovanie terapeutické-

ho chodníka. Terapeutický chodník 

bude upravená časť záhrady a  jeho 

jednotlivé časti budú zložené z pre-

chodov rôznych materiálov: dreva, 

kameňa, piesku, stromovej kôry, 

drevených podstavcov, guľôčok, štr-

ku. Tento chodník bude slúžiť na 

pravidelné prechádzky našich klien-

tov s Alzheimerovou chorobou a de-

menciami s cieľom dopriať im kon-

takt s  rôznymi materiálmi, zlepšiť 

ich fyzickú zdatnosť, psychickú po-

hodu a celkovo prispieť k zlepšeniu 

kvality ich života. Hlasovať môže-

te v štiavnickom Tescu prostredníc-

tvom žetónov, ktoré získate za svoj 

nákup. Ďakujeme za podporu!

OZ Senior pri Domove Márie
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kam v BŠ 
a okolí ?

8. – 16.2. Vzdelávací projekt re-

EducateMe! v  rámci programu 

Erasmus+. Počas projektu víta 

účastníkov zo Slovenska, Poľska 

a Bulharska, BŠ.

14.2. Koncert: Adam Kriss. Tro-

tuar cafe A. Kmeťa 14/126, BŠ, 

20:00.

Ruintheme: Dokonalý pár, RU-

INbar, Nám. sv. Trojice 5, BŠ, 

19:00.

Koncert: Fjordwalker. Konso-

nancia trip – hopu, synth a am-

bient. KC Eleuzína, Horná ružo-

vá 1, BŠ, 21:00.

28. Reprezentačný banícky ples 

– jubilejný „20. celoslovenský“. 

Hotel Grand Matej, Kammer-

hofská 5, BŠ, 19:00.

Diskusia trojica: Weronika Go-

gola a Daniel Majling. KC Eleu-

zína, Horná ružová 1, BŠ, 18:30.

15.2. Piargske Fašiangi. KD 

Spolok, Štiavnické Bane od 

13:00.

Fašiang na Vysokej. Pravá de-

dinská zabíjačka, ochutnáv-

ka zabíjačkových špecialít 

od 18:00, KD, obec Vysoká.

Fajermanská zabíjačka na Šte-

fultove od 13.00. Požiarna 

Zbrojnica, Štefultov, BŠ.

Vernisáž: Marek Halász, Sečov-

ce: I  Love New York, Vernisáž 

fotografi í a  výstava v  Art Cafe, 

Akademická 327/2, BŠ, 18:30.

16.2. Koncert: Fragile. KC, 

Kammerhofská 1, BŠ, 17:00.

17.2. Projekcia s účasťou režisér-

ky: Zuzana Piussi. KC Eleuzína, 

Horná ružová 1, BŠ, 17:30.

18. – 22.2. Prázdniny v dielnič-

ke. Dielnička v  Kammerhofe, 

Kammerhofská 2, BŠ, 12:00.

18. – 20.2. Čarovnice II, Jóga 

ochrankýň, seminár pre ženy, 

Sad nad Kligerom, Klinger 8, 

BŠ, 15:30.

18.2. Festival Scandi: Plnotučná 

sebaláska. Festival severských 

fi lmov predstaví dokument o fat 

– aktivistkách. Kino Akademik, 

Nám. sv. Trojice 3, BŠ, 18:30.

19.2. Valentínska kvapka krvi, 

Gymnázium A. Kmeťa, Kolpaš-

ská 9, BŠ, 8:00.

Geobádateľňa pre všetkých. Zá-

bavné aktivity pre malých aj veľ-

kých bádateľov na tému: Urob si 

zo šutra drahokam. Berggericht, 

Nám. sv. Trojice 6, BŠ, 13:00.

Región Banská Štiavnica

Banská Štiavnica zrodila 

ľúbostnú báseň Marína, jej 

autor a jeho múza sa narodili 

presne pred 200 rokmi, a preto 

tento rok v meste zasvätia 

ľúbosti. 

Vďaka projektu Zaľúbená Štiavnica 

dostane mesto novú komunikačnú 

líniu, do ulíc sa dostanú verše z Ma-

ríny a Banská Štiavnica pribudne na 

mapu najzaľúbenejších miest sveta.

Banská Štiavnica je známa svojou 

úžasnou banskou históriou. Málo 

ľudí ale vie, že práve v Banskej Štiav-

nici sa odohral skutočný príbeh osu-

dovej lásky, z ktorej sa zrodila Naj-

dlhšia ľúbostná báseň sveta. Báseň 

Marína, ktorú Andrej Sládkovič pí-

sal svojej milej Maríne Pischlovej 

2 roky, má 2  900 veršov a  takmer 

100 000 znakov. Po prvý raz vyšla 

báseň knižne v roku 1846. Od roku 

2017 je ofi ciálne zapísaná ako sve-

tový rekord vo World Record Aca-

demy.

V tomto roku uplynie presne 200 ro-

kov od narodenia Maríny aj Sládko-

viča. Pri tejto príležitosti sa mesto 

Banská Štiavnica, Oblastná orga-

nizácia cestovného ruchu Región 

Štiavnica a Krajská organizácia ces-

tovného ruchu – Banskobystric-

ký kraj Turizmus spojili a spoločne 

pripravili projekt Zaľúbená Štiav-

nica 2020. „Cieľom projektu je spopu-

larizovať Banskú Štiavnicu ako mesto 

Najdlhšej ľúbostnej básne sveta a  do-

stať ju tak na celosvetovú mapu najza-

ľúbenejších miest. Do spoločnosti takých 

pútnických miest lásky, akými sú Paríž 

či Verona,“ hovorí iniciátor projektu 

a spoluzakladateľ Banky Lásky Igor 

Brossmann.

„Dnes je Banská Štiavnica známa a na-

vštevovaná najmä vďaka bohatej ban-

skej histórii a  unikátnym technickým 

pamiatkam, za ktorými k  nám cestu-

jú ľudia zďaleka. Okrem tohto kultúr-

neho dedičstva zapísaného v UNESCO 

má však Banská Štiavnica ohromný po-

tenciál aj ako mesto Najdlhšej ľúbost-

nej básne sveta. Preto hlavnou témou 

v  Banskej Štiavnici v  roku 2020 budú 

oslavy 200. narodenín Maríny a  Slád-

koviča,“ vyhlásila primátorka mes-

ta Banská Štiavnica Nadežda Babia-

ková.

Podpredseda predstavenstva Ob-

lastnej organizácie cestovného ru-

chu Región Štiavnica Ľudovít Kaník 

k tomu dodáva: „Rok Maríny a Slád-

koviča štartujeme na Valentína a napl-

no sa rozbehne v máji – mesiaci lásky. 

Aby každý návštevník, ktorý v  tomto 

roku zavíta do Banskej Štiavnice vedel, 

že vstupuje do mesta, kde sa zrodila naj-

dlhšia ľúbostná báseň sveta, osadili sme 

na hlavných prístupových cestách hneď 

za ofi ciálne označenie „Banská Štiavni-

ca“ aj symbolické dopravné značky „Za-

ľúbená Štiavnica.“

„Nadchla nás myšlienka otvoriť novú ce-

losvetovo atraktívnu komunikačnú líniu 

Banskej Štiavnice. Veríme, že romantic-

ká téma Najdlhšej ľúbostnej básne sve-

ta dokáže do celého regiónu prilákať 

ľudí z celého sveta a pomôže ekonomic-

ky pozdvihnúť celý štiavnický  región,“ 

vysvetľuje Iveta Ňiňajová z  Kraj-

skej organizácie cestovného ruchu – 

Banskobystrický kraj Turizmus.

Kristína Kohútová, 

Zaľúbená Štiavnica

V Banskej Štiavnici štartuje 
celoročný projekt „Zaľúbená Štiavnica“

Otvorenie celoročného projektu  foto Michal Kríž

Rozprávka Wall-E rozpráva 

o robotovi, ktorý čistí zem od 

odpadkov, ktorými ľudia úplne 

zdevastovali svoje miesto 

k životu. 

Nemusíme myslieť na ďalekú, ani 

blízku budúcnosť, aby sme pocho-

pili, čo nás čaká, ak nezačneme 

obmedzovať svoju konzumnú roz-

pínavosť. V  kultúrnom centre sa 

pripájame ku globálnej téme. Síce 

v  malom, ale o  to s  väčším nad-

šením. Vytvárame priestor s  ná-

zvom Výmenník, ktorý by mal 

slúžiť pre všetkých obyvateľov, 

ktorí myslia ekologicky a nemusia 

vlastniť najnovší typ rádia, zaria-

denia, športových potrieb či šat-

stva a obuvi. Výmenník sa skladá 

z dvoch častí – stála Burza šatstva 

a Knižnica vecí. V mesiacoch feb-

ruár a marec ponúkame možnosť 

priniesť veci, ktoré sú funkčné 

a zachovalé pre ďalšie použitie. Vo 

Výmenníku radi prijmeme obleče-

nie a topánky. Môžete nosiť veci, 

ktoré sú stále nositeľné aj ďalej, 

to znamená čisté, neopotrebova-

né. Výber bude podliehať selekcii, 

aby sme zabezpečili plynulý obeh 

vecí. Knižnica vecí bude priestor, 

v ktorom sa za symbolický popla-

tok budú požičiavať veci do do-

mácnosti, ktoré sú ešte funkčné, 

ale ich miesto nahradil novší typ 

(elektronika, športové potreby, 

kuchynské potreby, sedačky, pra-

covné náradie, atď.)

V prípade záujmu sa ozvite na tel. 

kontakt: 045/6949651, resp. ema-

il: kultura@banskastiavnica.sk. Po 

dohode aj v  inom časovom roz-

medzí. Výmenník otvoríme pre 

verejnosť 1. apríla. O  otvára-

cích hodinách budeme informo-

vať v Štiavnických novinách aj na 

webe kultúry mesta Banská Štiav-

nica.

Zuzka J. Patkošová,

odd. KŠaMK

Štartujeme Výmenník 
v kultúrnom centre
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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 sú-

stavy spoločnosti Stredosloven-

ská distribučná, a.s.. Bez el. ener-

gie budú v B. Štiavnici: 

– 13.2. v čase od 8:30 – 15:30 na 

ul.: Hájik, Mierová, Michalská, 

Výskumnícka. 

– 24.2. v čase od 8:00 – 16:00 na 

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

Pátrovská. 

– 5.3. v čase od 8:00 – 16:00 na 

ul.: Akademická, A. G. – Gwerko-

vej, Botanická, J. Hollého, J. Palá-

rika, Mierová, Mládežnícka.

Ďakujeme za porozumenie!

Július Bodor, riaditeľ sekcie 

Dispečingy, SD, a.s.

Dňa 31. januára 2020 organizova-

lo Centrum pedagogicko – psycho-

logického poradenstva a  preven-

cie Žiar nad Hronom v spolupráci 

s  Okresným riaditeľstvom Poli-

cajného zboru Žiar nad Hronom, 

Regionálnym úradom verejného 

zdravotníctva Žiar nad Hronom, 

komunitnými a  terénnymi pra-

covníkmi Mestského úradu Žiar 

nad Hronom, Mestskou políciou 

Žiar nad Hronom a  ÚPSVaR od-

delenie sociálnoprávnej ochrany 

detí a  sociálnej kurately poboč-

ka Žiar nad Hronom, preventívnu 

aktivitu „Prevenčné dni“ zameranú 

na predchádzanie sociálno-pato-

logických javov, ktorá sa organi-

zuje už 15 rokov.

Prevenčný deň sa realizoval na 

Súkromnej SOŠ technickej v Žiari 

nad Hronom. Na základe požiada-

viek strednej školy a ponukového 

listu Centra pedagogicko-psycho-

logického poradenstva a  preven-

cie prebiehali v  jeden deň, v  roč-

níkoch I. až IV. interaktívne 

workshopy na nasledovné témy: 

Drogy, alkohol, fajčenie; Šikano-

vanie; Trestnoprávna zodpoved-

nosť; AIDS hrou; Extrémizmus; 

Internet; Pyrotechnika. Študenti 

boli aktívne zapájaní do procesu 

multisenzorickým spôsobom. Po 

interaktívnej besede nasledovala 

konzultácia (spätná väzba učite-

ľov a  koordinátorov s  odporúča-

niami).

OR PZ v ZH

„Prevenčné dni“

História Červeného kríža 

v Banskej Štiavnici siaha do 

dávnej minulosti, až do roku 

1881, kedy bol v Banskej 

Štiavnici založený jeden 

z najstarších a najaktívnejších 

spolkov Červeného kríža. 

Územný spolok SČK v  Banskej 

Štiavnici vznikol 8. 2. 1997, prvým 

predsedom bol PhDr. RNDr. Ján 

Novák, CSc.. Po ňom bola predsed-

níčkou MUDr. Marcela Mačajová.

Od 1. januára 2020 sa novou riadi-

teľkou Slovenského červeného krí-

ža v  Banskej Štiavnici stala Emília 

Jányová Lopušníková. Oslovili sme 

ju a požiadali o rozhovor, aké sú jej 

vízie do budúcnosti. 

Pani riaditeľka, k akým zmenám 

došlo v  Územnom spolku SČK 

v Banskej Štiavnici? 

„Predchádzajúca pani riaditeľka Kata-

rína Senciová od nového roka odišla do 

dôchodku a ja som sa po 22 rokoch vrá-

tila na svoje pôvodné miesto do SČK. 

Predtým som pracovala na ÚPSVaR 

v  Banskej Štiavnici na Odbore sociál-

nych vecí, po materskej dovolenke som 

odišla pracovať do neziskového sektora, 

kde pracujem 16 rokov. Pracujem tiež 

vo VOKA – Vidieckej organizácii pre ko-

munitné aktivity, ktorá pomáha ľuďom 

na vidieku budovať lepší život, má už 

20 rokov a súčasne v ALKP – Asociácii 

lektorov a kariérnych poradcov, ktorá je 

stavovskou organizáciou, vzdelávaním 

lektorov zvyšuje kvalitu vzdelávania 

a vzdelávaním kariérnych poradcov po-

máha dospelým a  žiakom v  správnom 

rozhodovaní sa pri voľbe povolania.“

Koľko máte klientov a pre koho 

sú Vaše služby určené?

„Slovenský Červený kríž nie je len 

o klientoch, ktorí sa nachádzajú v Do-

move sociálnych služieb, ale SČK 

je aj o darcovstve krvi, vyučova-

ní prvej pomoci, ktorá je povin-

ná pre zamestnávateľov a  au-

toškoly, ako aj o  rozvoze stravy 

pre ŤZP a  starobných dôchod-

cov priamo k nim domov. Aktivi-

ty Domova sociálnych služieb pri 

SČK sú zabezpečené formou den-

ného stacionára pre deti a dospe-

lých s mentálnym a fyzickým po-

stihnutím. Počas pracovného dňa 

od 7:00 do 16:00 hod. je vytvára-

ný pre klientov program, ktorého 

súčasťou sú sebarozvojové ak-

tivity primerané schopnostiam 

klientov. Patrí sem vzdelávanie, 

pohybové aktivity, relaxácia, so-

ciálna rehabilitácia – učenie sa 

samoobslužným návykom, indi-

viduálnou, ale aj skupinovou for-

mou s cieľom získať čo najvyššiu 

mieru sebestačnosti a integrácie 

do spoločnosti. V súčasnosti má 

DSS 13 klientov a je pripravené pre pri-

jatie aj ďalších klientov.“

Aké aktivity Vás čakajú v najbliž-

šom období?

„Najbližšie aktivity, ktoré sa týkajú od-

beru krvi sa budú realizovať 19. 2. na 

Gymnáziu Andreja Kmeťa v  Banskej 

Štiavnici a  11. 3. v  nemocnici na síd-

lisku Drieňová. Všetkých srdečne pozý-

vam na „Valentínsku kvapku krvi“ s po-

solstvom „Láska lieči“. Darcovstvom 

krvi môžete zachrániť život a  zároveň 

absolvujete malú „preventívnu pre-

hliadku“ a  dozviete sa, ako na tom je 

Vaša krv.“

Ďalšou aktivitou SČK je „Kurz prvej 

pomoci“, ktorý bude 25. 2. v  našich 

priestoroch na Drieňovej. Na kurz prvej 

pomoci sa môžete prihlásiť cez fb strán-

ku, webovú stránku SČK, príp. emai-

lom, telefonicky  alebo osobne.“

Aké máte vízie, plány do budúc-

nosti?

„Mojou prioritou bude zriadiť multi-

funkčnú miestnosť SČK pre potreby 

vzdelávania a  zároveň pre potreby re-

laxačno – rehabilitačných aktivít. Dru-

hou prioritou, ktorá nie je na Slovensku 

štandardná, je zabezpečiť zvoz klientov  

aj do iných zariadení.“

Bližšie info o  aktivitách SČK 

sa dozviete na adrese: Sloven-

ský Červený kríž, územný spo-

lok Banská Štiavnica, Bratská 

9, 969 01 Banská Štiavnica, te-

lefonicky: +421 903 558  945, 

príp. +421  45  692 15 40, web: 

banskastiavnica.redcross.sk, e-ma-

il: banskastiavnica@redcross.sk

Za rozhovor poďakoval a  poprial 

veľa úspechov na novom poste

Michal Kríž

Nová riaditeľka 
Slovenského Červeného kríža v Banskej Štiavnici

Záhradkárske 
okienko
Rez ovocných drevín.

Nie každý sa stotožňuje s rezom 

stromu, môj názor nato je, že 

stromy ako aj my potrebujú vy-

chovávať. Tak aj je veľa druhov 

rezov stromov. Obhajcovia rezu 

sa delia na skupiny: 1. občas-

ný rez 1 x za 3 – 4 roky, 2. Čias-

točné zakracovanie, 3. Pravidel-

ný každoročný rez. Nerezané 

stromy rýchlo starnú, dochádza 

k  prehusťovaniu koruny a  k  al-

ternácii (striedavá rodivosť). Ob-

časný rez a čiastočné zakracova-

nie spôsobuje silné zahustenie 

koruny, tým zvyšuje množstvo 

chorôb, škodcov a nepravidelné-

ho tvaru ovocia. Radikálne a ne-

odborne rezané stromy nerodia. 

Z úvodného začiatku plynie pou-

čenie, že stromy treba rezať pra-

videlne každý rok, ale len toľko, 

koľko je treba, niekdy je menej 

viac ako veľa. Fyziologická pod-

stata rezu je, že ním môžeme 

usmerňovať rastové pochody, 

a  tak regulovať rovnováhu me-

dzi nadzemnou časťou a  koreň-

mi. Auxíny sa nachádzajú vo vr-

cholových púčikoch a brzdia rast 

nižšie postavených letorastov. 

Ak rezom odstránime vrcholový 

púčik, brzdiaci efekt auxínov sa 

stratí a  z  ponechaných púčikov 

vyrastú silné letorasty.(pokračo-

vanie v budúcom čísle)

Michaela Mojžišová
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oznamy, 
spomienky

Oznam
Milí záhradkári, dňa 28.3.2020 sa 

bude konať degustácia vín v Pukan-

ci. Záujemcovia sa môžu prihlásiť 

na t. č.: 0903 250 921 alebo v pre-

dajni Imo Elektro u Bohuša.

Výbor ZO-SZZ v Štefultove 

Ponuka
Centrum voľného času v  Banskej 

Štiavnici ponúka tanečné vystúpe-

nia súboru Applause na plesy, ve-

čierky, spoločenské akcie. V ponu-

ke máme tance národné, moderné, 

ľudové a  pod.. Bližšie informácie 

v CVČ na č. t.: 0907 598 567.

J. Machilová

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 veľ-

ký význam, pretože môže zme-

niť, resp. zvrátiť osud iného člo-

veka a zachrániť mu život. Ak ste 

zdraví a vo veku od 18 do 60 ro-

kov, stačí kedykoľvek navštíviť 

transfúznu stanicu, pretože tejto 

životodarnej tekutiny nikdy nie je 

dosť. Navyše sa odberom dozviete 

viac aj o svojom zdravotnom sta-

ve, čím čiastočne splníte kritériá 

preventívnej prehliadky. Odber 

krvi je dnes bezpečným spôso-

bom jej získania od zdravého dar-

cu a  pri dodržaní pravidiel nega-

tívne 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 

predkovia prišli do Európy z  ďa-

lekej Ázie pred 25 – 1500 rokmi 

obrábať nové polia, postaviť dom, 

zasadiť strom a splodiť syna.

Ak ste „B“, rozumiete si so zi-

mou, takže lyžovačku už máte 

dávno vybavenú. Vaši predkovia 

boli otužilci z Himalájí a odovzda-

li Vám odvážne a  životaschopné 

gény.

Ak ste „AB“, je Vás najmenej, no 

veľa vydržíte. Vaša krv sa zmieša-

la z  mongolskej a  európskej krvi 

v  dobách divokého stredoveku 

pred asi 1200 rokmi. Ani Vás nič 

len tak nezlomí – reuma ani aler-

gie.

Ak ste „0“, milujete slnko a teplo. 

Možno práve snívate o Afrike, kde 

sa už pred 40 000 rokmi preháňa-

li Vaši praotcovia. Ale pozor na in-

fekčné ochorenia, na ktoré ste ob-

zvlášť citlivý.

V  Banskej Štiavnici bude Valen-

tínska kvapka krvi dňa 19. feb-

ruára 2020 od 8:00 – 11:00 hod. 

na Gymnáziu A. Kmeťa. Všetci ste 

vítaní!

Kolektív SČK, územného spolku 

v Banskej Štiavnici 

Valentínska kvapka krvi

Zamestnávateľ je v zmysle 

zákona NR SR č. 124/2006 

Z. z. §8 povinný zabezpečiť 

preškolenie zamestnancov na 

poskytovanie prvej pomoci. 

Slovenský Červený kríž odporú-

ča preškoliť minimálne 10% za-

mestnancov spoločnosti a  pre-

škoľovať v  pravidelnom interva-

le jedenkrát za 2 roky. Preto bude-

me veľmi radi, ak využijete našu 

ponuku a absolvujete vzdelávanie 

v  oblasti poskytovania prvej po-

moci s nami.

Okrem školenia u odborníkov zís-

kate dobrý pocit, lebo ste prispeli 

na činnosť Domova sociálnych slu-

žieb pre fyzicky a mentálne postih-

nuté deti a  dospelých. V  Banskej 

Štiavnici kurz prvej pomoci realizu-

jeme 25. 2. 2020 od 13 hod. v SČK 

na Bratskej 9. Ste srdečne vítaní!

Kolektív SČK

Preškolenie 1. pomoci

Jarné 
prázdniny 
v CVČ. 

Centrum voľného času v  Banskej 

Štiavnici organizuje počas jarných 

prázdnin 3-dňové aktivity s  nasle-

dovným programom: 

24. 2. 2020 – turistika, Staré mesto, 

25. 2. 2020 – korčuľovanie, Sala-

mandra Resort. 

26. 3. 2020 – jazdenie na koni, 

Ranč. 

Na uvedené aktivity sa mu-

síte prihlásiť v  CVČ, najne-

skôr do 19.2.2020 na mail 

cvcbanskastiavnica@centrum.sk 

alebo na telefónnom čísle: 

0907598567.

J. Machilová

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

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
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Slovenské banské múzeum 

pozýva do svojich expozícií 

špeciálne aj počas 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. prostredníctvom 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

Prázdniny v múzeu

Zimné obdobie je vhodné na 

rez ovocných drevín, nakoľko 

v stromoch nie je toľko miazgy 

ako počas leta a rany sa lepšie 

hoja. 

V  arboristike poznáme viacero spô-

sobov rezania stromov, skúsime Vám 

v niekoľkých bodoch priblížiť „rez v sú-

lade s  prírodou“. Takýto zmladzovací 

rez predlžuje životnosť stromu a zlep-

šuje jeho úrodnosť. Samotný strom 

má optimálnu predispozíciu, aby ve-

del, akým smerom má viesť rast svo-

jich konárov. Rezom sa snažíme túto 

prírodnú logiku rešpektovať. 

– Od prvého momentu sa snaží-

me pozerať na strom ako na celok. 

Konáre orezávame rovnomerne od 

najvyšších k  najnižším. Nezrezáva-

me kostrové konáre alebo terminál 

(najvyšší konár, ktorý je predĺžením 

kmeňa). Po orezaní má mať strom 

svoj prirodzený tvar. Znie to para-

doxne, ale po správnom orezaní by 

strom mal vyzerať ako keby nebol 

orezaný (viď. fotografi a).

– Rez vedieme tesne za konárovým 

krúžkom, dbáme na to, aby bol hlad-

ký a  čistý. Snažíme sa vyhnúť rezu 

konárov s  väčším priemerom ako 

10cm. Rana na vrchnej časti konáru 

sa hojí horšie ako na bokoch a spod-

nej časti konáru.

– Rezom sa snažíme korunu presvet-

liť a prevzdušniť. Cieľom nie je strom 

zmenšiť.

– Zo stromu opilujeme suché, prípad-

ne polámané konáre. Taktiež odstra-

ňujeme konáre napadnuté imelom.

– Ak sa pozrieme na prirodzený ha-

bitus staršieho ovocného stromu, 

všimneme si na ňom plodonosné ob-

lúky – to sú konáre prehýbané ťar-

chou ovocnej úrody, rast koruny 

pokračuje z vrchnej časti týchto ko-

nárov. Odstraňujeme spodné konáre 

týchto plodonosných oblúkov, a tým 

presmerujeme energiu do mladých 

výhonov, ktoré nám výdatnejšie za-

rodia.

– Nakoľko pracujeme s ostrými ná-

strojmi vo výške, dbáme na bezpeč-

nosť.

Pri takto omladených stromoch sa už 

stačí iba tešiť na budúcu úrodu.

Peter Jánošík

Ako na zimný rez ovocných stromov

Zimný rez ovocných stromov                 PRED    PO               foto Archív autora

Hľadajú si 
domov…
Občianske združenie Murko, 

Kakalík a Miška je združenie, kto-

rého snahou je zvyšovanie pove-

domia o ochrane a právach zvierat.

Našim 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 

občianske združenie.

Kocúrikovia Tulo a  Ňufo si hľa-

dajú domov, Tulo je odčervený, 

kastrovaný a  Ňufo zaočkovaný, 

odčervený.

Bližšie info k  adopcii na: 

www.ozmurko.sk, na Fb strán-

ke: Občianske združenie Mur-

ko, Kakalík a  Miška, kontakt: 

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

Marína moja...
Tieto múry pamätajú lásku,

aj keď dom má imidž zmenený...

Ona, krásna, na starom obrázku

tu žila, snívala sen ženy.

A on? Áno, tiež ti bol, veľakrát,

nesvoj z prepychu a pohodlia...

Dodnes nás učí milovať, mať rád,

učí nás, že smútky raz prebolia.

Mária Petrová
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Aktuálne v kine Akademik
Piatok 14.2. o 18:30 hod.

Judy
Romantický, dráma, životopis-
ný, 118 min., MP:12, vstupné: 
5€. Renée Zellweger v role jed-
nej z najväčších hollywoodskych 
legiend, herečky a speváčky Judy 
Garland. Jej život sprevádzala 
osamelosť a závislosť na alkoho-
le a liekoch. Ale jej talent si 
podmanil srdce miliónov ľudí na 
celom svete.

Sobota 15.2. 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. 
Závislá tínedžerka zmizne z re-
socializačného centra, no nikomu 
nechýba. O nútenom sexe a dro-
gách chce povedať na polícii, 
ale pošlú ju preč. Vyhľadá no-
vinára, ktorý sa pustí do roz-
plietania neuveriteľnej chobot-
nice zločinu, mafi e, vydierania.

Nedeľa 16.2. o 16:00 hod.

Super maznáčikovia
Animovaná rozprávka, 89 min., 
MP:7, vstupné: 5€. Túlavý pes 
Roger je rebel, ktorý pomô-
že každému, kto je v núdzi. Aj 
tým, že občas uchmatne jedlo 
rozmaznaným domácim maznáčikom. 
A tých je v Robo City viac, než 
dosť. Robo City je totiž široko 
ďaleko to najmodernejšie mesto, 
aké si viete predstaviť. 

Nedeľa 16.2. o 18:30 hod.

Judy
Romantický, dráma, životopis-
ný, 118 min., MP:12, vstupné: 
5€. Renée Zellweger v role jed-
nej z najväčších hollywoodskych 
legiend, herečky a speváčky Judy 
Garland. Jej život sprevádzala 
osamelosť a závislosť na alkoho-
le a liekoch. Ale jej talent si 
podmanil srdce miliónov ľudí na 
celom svete

Utorok 18.2. o 18:30 hod.

Plnotučná sebaláska
Dokumentárny, 90 min., MP:15, 
vstupné: 5€. V Škandinávii do-

chádza k revolúcii. Fat Front je 
príbeh o mladých škandinávskych 
ženách, ktoré už majú dosť se-
ba-nenávisti a hanby a hrdo sa 
nazývajú FAT, TLSTÉ. Vyžadujú 
rešpekt a uznanie v spoločnos-
ti zameranej na stravu a zároveň 
zápasia s nedostatkom vlastnej 
hodnoty. Príliš dlho si nevá-
žili svoje životy. Čakali, že 
prv, než si kúpia šaty, zájdu na 
diskotéku a nájdu lásku – musia 
schudnúť. To však neprichádzalo. 
Našli sa ale navzájom a objavili 
hnutie body positivity.

Štvrtok 20.2. 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. 
Závislá tínedžerka zmizne z re-
socializačného centra, no nikomu 
nechýba. O nútenom sexe a dro-
gách chce povedať na polícii, 
ale pošlú ju preč. Vyhľadá no-
vinára, ktorý sa pustí do roz-
plietania neuveriteľnej chobot-
nice zločinu, mafi e, vydierania.

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 

vyzdvihnúť v redakcii ŠN. Správne 

znenie krížovky z č.4/2020: „V blíz-

kosti chýb rastú úspechy.“ Výhercom 

sa stáva Viera Javorská, Ban-

ská Štiavnica. Srdečne blahoželá-

me! Tento týždeň hráte o  poukáž-

ku na konzumáciu v hodnote 10eur 

v pizzerii, reštaurácii Black M, Nám. 

sv. Trojice 6/2, Banská Štiavnica. 

Vašou úlohou je správne vylúštiť 

krížovku a  zaslať ju spolu s  kupó-

nom do redakcie ŠN v  termíne do 

24.02.2020.

V tajničke sa ukrýva výrok O. Wilda:

A., Stredoslovenská energetika, or-

gán zraku, Národný podnik Senica, 

mužské meno,

B., 2. časť tajničky, manželka 

Chaplina,

C., 4. časť tajničky, 2 v Ríme, sile-

ná, notes,

D., Výrobok z  mlieka, poplatok za 

cesty, meno Delona,

E., Voz, meno mačky, naopak,

F., Zápor, domček pre psa, noviny, 

zabávaj,

G., Spojka, manžel Moniky Hil-

merovej, nárek, citoslovce sŕkania, 

eman,

H., Ozn. áut Španielska, stred slova 

Zoltan, moslimský Boh, stred slova 

natáča, dioptria,

I., Plakal, český herec so skratkou 

mena, časť ruky, 51 v Ríme,

J., Elektricky nabitý atóm, ázijský 

štát, babylonský Boh, žen. meno,

K., Textová skratka, 1. časť tajnič-

ky.

1., Spoluhlásky v  slove Santa, 3. 

časť tajničky,

2., Stredisko automobilov Ostra-

va skr., samohlásky v slove zakúri-

te, zákop,

3., Znížený tón E, určite, ozn. áut 

Bratislavy, podpis anonyma,

4., Omotalo, súboj dvoch, popevok,

5., Číselná lotéria, pomleté obilie, 

citoslovce zľaknutia,

6., Stred slova motúz, titul doktora, 

kraj na Slovensku,

7., Nemučí, plesy s hrúbkou,

8., Podnik v  B. Štiavnici, nátlak, 

áno,

9., Sušená tráva, halo odzadu, Fut-

balový klub D. Stredy,

10., Iná, Indián, hala naopak,

11., Predložka, bliakaj, bolo na no-

hách,

12., Zákusok, ochraňuj, 450 

v Ríme,

13., Bývalá politická strana SR, 

onak, príslušník organizácie,

14., Obojživelník, Koniec tajnič-

ky .

Pomôcky: Bekr, betl, Abov, jaj, 

DAC, Mura, J. Bek.

Pozn. aut.: Interpunkčné zna-

mienka sa neberú do úvahy!

Pripravuje: Anna Rihová

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Kupón č. 6
Krížovka
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Banskoštiavničanka Danica 

Košiarová zaujala odbornú 

porotu aj divákov na Jarnom 

salóne 2020.

Výstavná sieň MsKC Žiar nad Hro-

nom privítala v piatok 7. februára 

2020 účastníkov 32. ročníka re-

gionálnej postupovej súťaže a vý-

stavy neprofesionálnej výtvar-

nej tvorby Výstavné spektrum. 

Podujatie každoročne pripravu-

je POS Žiar nad Hronom, a to na 

veľmi vysokej úrovni, takže je tak-

povediac jedným z  TOP kultúr-

nych podujatí v  našom regióne. 

Odborná porota, ktorej predsedal 

prof. PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD., 

mala neľahkú úlohu vybrať to naj-

lepšie spomedzi 71 prihlásených 

diel od 22 autorov, v  kategóri-

ách maľba, kresba a grafi ka, plas-

tika. Pomáhali mu porotkyne 

Ing. arch. Edita Pavúková, PhD. 

a Mgr. Magdaléna Gáfriková.

V  emotívnom prejave na  úvod 

slávnostného otvorenia výsta-

vy všetkým poďakovala riaditeľ-

ka POS Mgr. Helena Žňavová. Vy-

hlásenia výsledkov súťaže sa ujal 

Mgr. Miroslav Hric, predseda po-

roty, ktorý k diplomom a hodnot-

ným cenám pridal vždy aj niekoľ-

ko dobre mienených rád. Veľmi 

nás potešilo víťazstvo Danice Ko-

šiarovej, členky Autorského klu-

bu v  Banskej Štiavnici, ktorej 

krásnu jesennú výstavu v ban-

skoštiavnickej rezbárskej galé-

rii moderného umenia máme 

ešte v živej pamäti. Na prvom 

mieste v  kategórii maľba sa 

umiestnili hneď dva jej obrazy: 

Myšlienky a Príroda.

Sympatická a  neuveriteľ-

ne pracovitá výtvarníčka za-

znamenala v  relatívne krát-

kom časovom období piatich 

rokov výrazný posun vo svo-

jej tvorbe, čo náležite ocenil 

aj pán profesor Uhel. Popro-

sila som našu milú víťazku, 

aby sa s  nami podelila o  svo-

je bezprostredné pocity. „Veľ-

mi ma potešilo, ba až dojalo, že 

moja takmer každodenná práca 

bola ocenená odbornou porotou.“ 

Na otázku, čo pre ňu maľovanie 

znamená, odpovedala: „Maľovanie 

mi otvorilo nekonečne bohatý duchov-

ný priestor a stalo sa neodmysliteľnou 

súčasťou môjho života. Naučilo ma vní-

mať svet inými očami, vidieť veci, kto-

ré som predtým nevidela, cítiť tajuplnú 

vôňu noci, svieži dotyk rána, nepolapi-

teľné kúzlo meniacich sa ročných obdo-

bí, stromy, kvety, architektúru i  ľudí 

v jemných dotykoch svetla...“. Jednou 

z vecných cien, ktoré si dostala, je 

aj veľké maliarske plátno. Už vieš, 

čo naň namaľuješ? „Áno. viem. Viac 

ako 40 rokov som pracovala v zdravot-

níctve a  mojou srdcovou záležitosťou 

bola hematológia. Uvedomila som si, 

že príroda je fascinujúca aj pod drobno-

hľadom zväčšovacieho prístroja a krv-

né bunky sú také dôležité a  zároveň 

nádherné, že pôsobia ako živé umenie. 

Chcem tento jedinečný svet zachytiť na 

maliarske plátno pod názvom Hemato-

poeza.“ Verím, že sa to podarí, pre-

tože maľovanie máš takpovediac 

v krvi. Ďakujem za rozhovor a pra-

jem Ti ešte veľa krásnych obrazov 

a výstav, ktorými potešíš nás všet-

kých.

Janka Bernáthová

Výtvarné spektrum

20. 2. 2020, 16:00 hod.

Srdečne pozývame na  modero-

vanú prezentáciu „bez opony | 

without a curtain“, v ktorej nám ku-

rátor a historik umenia Juraj Čar-

ný predstaví človeka a umelca Oti-

sa Lauberta. Za jeho prítomnosti.

Otis Laubert je jedným z mála po-

zemšťanov, ktorí sú lovcami aj zbe-

račmi v jednej osobe. Je pútnikom, 

ktorý celú svoju existenciu cieľa-

vedome a  dobrovoľne „zasvätil“ aj 

„obetoval“ umeniu. Je potulným 

mníchom, ktorý vyhľadáva a obra-

cia duše zabudnutých a  nepotreb-

ných predmetov. Posväcuje a  po-

zdvihuje ich banálnu existenciu do 

vyšších a  zároveň hlbších priesto-

rov duchovných hodnôt, elitného 

sveta myslenia, do sveta umenia. 

Je básnikom, ktorého „obrazobásne, 

alebo básňoobrazy“ nikdy nezostá-

vajú „len“ dielami vizuálneho sve-

ta. Hudobníkom, ktorý „remixuje“ 

dávno zabudnuté melódie nielen 

do nových cover verzií, ale aj do ori-

ginálnych symfónií. Otis Laubert je 

priateľom nomáda Knulpa, je sys-

tematik a  večný pochybovač, hľa-

dač, cieľavedomý blúdič, provoka-

tér, ale predovšetkým prísny askét.

Otis Laubert patrí k  zakladateľ-

skej generácii konceptuálneho 

umenia v  Československu. Počiat-

ky jeho tvorby siahajú do obdobia 

alternatívneho undergroundové-

ho umenia prezentovaného vý-

lučne v  neofi ciálnych priestoroch 

mimo kontextu umenia komunis-

tickej štátnej dogmy socialistické-

ho realizmu. Patril k aktívnym a ži-

vým členom neofi ciálnej umeleckej 

scény. Projekty, ktoré si od 60. ro-

kov systematicky zaznamenával vo 

svojich diároch dnes postupne rea-

lizuje pre lokálne aj medzinárodné 

výstavy.

Otis Laubert v moderovanej debate 

s Jurajom Čarným v Galérii Schem-

nitz predstaví:

– Legendami opradený ateliér Oti-

sa Lauberta, ktorého návšteva je 

takmer nemožná.

– Výhody a nevýhody života umel-

ca v askéze.

– Príklady kurátorskej spolupráce 

na projektoch site specifi c.

– Miesto ekológie a rasizmu v tvor-

be Otisa Lauberta.

– Múzeum Otisa Lauberta, ktoré 

malo vzniknúť v Benátkach, aby za-

niklo v Bratislave.

– Ako prekvapenie, niekoľko ume-

leckých diel, ktoré ešte nikdy nikto 

nevidel.

Tešíme sa na stretnutie!

Juraj Čarný,

tím Galérie Schemnitz

Otis Laubert v Galérii Schemnitz

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

nica

Február 2020

Štvrtok 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 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



11
číslo 6 • 13. február 2020

sn@banskastiavnica.sk INZERCIA

 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

 Ponúkam 4 ks zánovných (4 r.) 

akumulačných pecí značky FENIX 

ECODYNAMIC VFMI 20/30, tel. č.: 

0903 932 320

inzercia

služby

 Kúpim starý dom aj v zlom stave 

v BŠ a blízkom okolí, platba v hoto-

vosti, tel.č.: 0903 506 693

 Stredná odborná škola služieb 

a lesníctva ponúka na prenájom ne-

bytové priestory - garáže. Podrob-

nejšie informácie budú zverejnené 

na stránke školy: www.sosbs.sk a na 

vchodových dverách do hlavnej bu-

dovy školy.

reality

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"

Tu môže 
byť 

práve 
váš 

inzerát

1cm2

0,50€
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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

Inzerujte aj vy v Štiavnických novinách
1 SLOVO    0,20€

SRDEČNE VÁS POZÝVAME 

DO STARONOVÉHO BARU AMÁLKA - BÝVALÁ TOLA, 

KDE NA VÁS ČAKÁ V ODDELENOM PRIESTORE PRE FAJČIAROV A NEFAJČIAROV
• DOBRÉ PIVKO, ALKO-NEALKO, KÁVA

• VÝBORNÉ DOMÁCE PAGÁČE, ZÁKUSKY
• BILIARD, TIPOS, STIERACIE ŽREBY

PONÚKAME 

ORGANIZOVANIE RODINNÝCH OSLÁV, POSEDENÍ S PRIATEĽMI, STRETÁVKY A INÉ... 
AJ S MOŽNOSŤOU OBČERSTVENIA.

KAŽDÝ MESIAC POSEDENIE PRI ŽIVEJ HUDBE

A KAŽDÚ SOBOTU OD 16:00 MALÉ OBČERSTVENIE ZDARMA

TEŠÍME SA NA VÁS!

PRÍĎTE SA PRESVEDČIŤ, ŽE JE U NÁS PRÍJEMNE!

ADRESA:

Bratská 1875/9B, Banská Štiavnica
OTVÁRACIA DOBA:

Ne - Št: 10:00 – 22:00
Pi - So: 10:00 – 23:00

TEL. ČÍSLO: 0915 830 678
FB: Bar Amálka – Bývalá Tola B. Štiavnica

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


