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INZERCIA

Stretnutie primátorky mesta 
s generálnym riaditeľom 
spoločnosti Svet zdravia, a.s.

Dňa 23.2.2016 sa na základe pod-
netu primátorky mesta , v sídle spo-
ločnosti Svet zdravia, a. s. v  Bra-
tislave uskutočnilo rokovanie 
primátorky mesta Banská Štiavni-
ca, Mgr. Nadeždy Babiakovej s Ing. 
Ľubošom Lopatkom, PhD., gene-
rálnym riaditeľom spoločnosti Svet 
zdravia, a. s. Na rokovaní boli prí-
tomní za banskoštiavnickú nemoc-
nicu MUDr. Marián Streško, primár 
interného oddelenia a MUDr. Ivan 
Vojtáš, za spoločnosť Svet zdravia 
MUDr. Jozef Pribuľa, 

Primátorka mesta Mgr. 
Nadežda Babiaková zvolala na 
17.2.2016 rokovanie MsZ.

MsZ schválilo:
- program rokovania zasadnutia 
MsZ v B.Štiavnici s dátumom 17. 
február 2016 s doplnením do bodu 
rôzne: Návrh na úpravu verejných 
priestranstiev na Ul. A. Sládkoviča
- návrhovú komisiu v zložení: JUDr. 
Dušan Lukačko, predseda, Dušan 
Beránek, člen, Helena Koťová, člen
- plán práce hlavného kontrolóra 

Mesta Banská Štiavnica na 1. polrok 
2016
- poskytnutie dotácií z rozpočtu mes-
ta v zmysle VZN Mesta Banská Štiav-
nica č. 3/2013 v znení Dodatku č.1 o 
poskytovaní dotácií z rozpočtu Mes-
ta Banská Štiavnica
- Správu k žiadostiam o poskytnutie 
NFP na obnovu objektov – Mater-
ská škola, Bratská 9 a Materská ško-
la, Nám. padlých hrdinov
- povolené prekročenie výdavkov na 
transfer pre TS, m.p., Banská Štiav-
nica určený na opravu dopravnej a 

manipulačnej techniky vo výške 
30 000€, pričom tento transfer bude 
uhradený zo zvýšeného príjmu na 
výnose dane pre územnú samosprávu
MsZ neschválilo:
- Zámer na prevod časti pozemku p.č. 
C KN 5565/10 a 5565/11 v k.ú. Ban-
ská Štiavnica, pre Miroslava Dubeňa 
s manž., ako prípad hodný osobitné-
ho zreteľa
MsZ vzalo na vedomie:
- Kontrolu plnenia uznesení zo za-
sadnutia MsZ v B.Štiavnici, konané-
ho dňa 10.decembra 2015

Aktuálne o nemocnici

Z februárového rokovania MsZ
Budova nemocnice  foto Michal Kríž•3.str.

•3.str.
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Stretnutie
Milí Tabačiari!
Na sobotu 2.apríla 2016 orga-
nizujeme stretnutie pre bývalých 
zamestnancov Tabakovej továrne 
v Banskej Štiavnici. Záujemcovia 
volajte na: 0907 776 953 – Weis-
sová Anna, 0907 815 343 – Cho-
van Kamil, alebo osobne na Ul. 1. 
mája 3 (pri materskej škôlke) do 
20. marca 2016. Na stretnutie s 
Vami sa tešia  org

Oznámenie 
o prerušení distribúcie elektriny
Oznamujeme Vám, že bude pre-
rušená distribúcia elektriny z dô-
vodu plánovaných prác na za-
riadeniach distribučnej sústavy 
prevádzkovateľa distribučnej sú-
stavy spoločnosti Stredosloven-
ská energetika - Distribúcia, a.s.. 
Bez el. energie budú v B.Štiavnici:
- 2.3.2016 v čase od 7:30 – 
15:30 hod. na uliciach: Botanic-
ká, Dolná ružová, Horná ružová a 
Vilová.
- 4.3.2016 v čase od 7:30 – 15:30 
hod. na uliciach: Botanická, Hor-
ná ružová, Malá okružná, Staro-
mestská, Úvozná a Vodárenská.
- 7.3.2016 v čase od 8:30 – 16:30 
hod. na uliciach: Mládežnícka a 
Športová.
Ďakujeme za porozumenie!

Pavol Pekár
SSE - Distribúcia, a.s. 

Štiavnica
deťom
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22. 2.
 � Práca v meste, individuálne 
pracovné stretnutia s občanmi 
k ich potrebám a požiadavkám.
 �Riešenie problematiky zdra-
votníctva s primárom interné-
ho oddelenia MUDr. Streškom 
a MUDr. Vojtášom.
 �Uskutočnilo sa pracovné ro-
kovanie na Okresnom úrade 
v Banskej Bystrici k žiadosti 
o získanie finančných pros-
triedkov na systémové poruchy 
bytového domu na Ul. Exnára 
3 a prerokovanie pripomienok 
k ÚPN mesta Banská Štiavnica.
23.2.
 � Práca v meste, individuálne 
pracovné stretnutia s občanmi 
k ich potrebám a požiadavkám.
 � Pracovné rokovanie k riešeniu 
problematiky Interného od-
delenia Nemocnice v Banskej 
Štiavnici s generálnym riadite-
ľom spoločnosti Svet zdravia, 
a. s. Ing. Ľubošom Lopatkom, 
PhD. za účasti primára inter-
ného oddelenia MUDr. Streš-
ka a MUDr. Vojtáša, ktoré sa 
uskutočnilo v Bratislave.
24.2.
 � Práca v meste, individuálne 
pracovné stretnutia s občanmi 
k ich potrebám a požiadavkám.
 � Pracovné rokovanie k spraco-
vaniu projektu zateplenia ve-
rejných budov administratívnej 
budovy Technických služieb, 
m.p. v Banskej Štiavnici.
 �Účasť na pracovnom rokovaní 
k riešeniu problematiky úpravy 
ciest II. a III. triedy.
25.2.
 � Práca v meste, individuálne 
pracovné stretnutia s občanmi 
k ich potrebám a požiadavkám.
26.2.
 � Práca v meste, individuálne 
pracovné stretnutia s občanmi 
k ich potrebám a požiadavkám.
 � Pracovná porada k projektom 
podávaným Mestom Banská 
Štiavnica.

Andrea Benediktyová

V piatok 19.2.2016 navštívil 
naše mesto podpredseda 
vlády SR a minister zahra-
ničných vecí a európskych 
záležitostí JUDr. Miroslav 
Lajčák. 

Na radnici ho prijala primátor-
ka mesta Mgr. Nadežda Babiako-
vá. Po vzájomných rozhovoroch 
týkajúcich sa najmä ďalšieho roz-
voja mesta ako lokality UNESCO a 
ochrany obnovy a prezentácie toh-
to historického klenotu ako nazval 
Banskú Štiavnicu, pokračovala jeho 
návšteva obhliadkou budovy zahra-
ničného gymnázia „Tuzexu“, v kto-
rej absolvoval štúdium práve tu v 
Banskej Štiavnici. Odtiaľ smeroval 
na pôdu Gymnázia Andreja Kmeťa 
v sprievode primátorky mesta a jej 
zástupcu, kde ho privítala riaditeľ-
ka školy PhDr. Renáta Mikulášová. 
Pre študentov gymnázia absolvo-
val prednášku na tému diplomacie. 
Študenti mali niekoľko zvedavých 
otázok, na ktoré minister diploma-
ticky odpovedal, a preto som využil 
príležitosť a položil mu pár otázok:
1. Pán minister, čo vás privá-
dza do nášho mesta, aký je cieľ 
dnešnej návštevy v Banskej 
Štiavnici?
K Banskej Štiavnici mám osobit-
ný vzťah. Strávil som tu rok svoj-
ho života - maturitný ročník na 
gymnáziu, ktoré pripravovalo štu-
dentov na štúdium v  zahraničí. 
Ako minister som sa už dlho chys-
tal na návštevu vášho mesta, ale 
nie je jednoduché skĺbiť to s  mo-
jím programom. Preto som rád, že 
sa mi to konečne podarilo v rámci 
mojich návštev na stredných a vy-
sokých školách po celom Sloven-
sku. Okrem rokovaní v zahraničí sú 
pre mňa totiž dôležité a podnetné 
aj kontakty s mladými ľuďmi a dis-
kusie s nimi. Jednak chcem počuť 
ako vnímajú svet okolo seba, čo ich 
v súvislosti so zahraničným dianím 
najviac zaujíma alebo trápi. Rovna-
ko považujem za potrebné vysvet-
ľovať im čo sa deje za našimi hrani-
cami a ako sa nás to dotýka. Žijeme 
totiž v globálnom svete a navyše aj 
v komplikovanej dobe, keď všetko 
so všetkým súvisí a udalosti vo sve-
te čoraz viac zasahujú a ovplyvňu-
jú aj nás. Myslím si, že informácie 
a názory z prvej ruky môžu študen-
tom pomôcť lepšie sa zorientovať a 
pochopiť to, čo sa deje na medziná-

rodnej scéne.
2. Aký máte vzťah k Banskej 
Štiavnici?
Veľmi pozitívny. Tu na gymnáziu 
sa de facto začala moja diplomatic-
ká kariéra – prípravou na zahranič-
né vysokoškolské štúdium medzi-
národných vzťahov a diplomacie. 
Okrem toho, mesto je architekto-
nický a kultúrny klenot - veď aj pre-
to si našlo cestu na zoznam svetové-
ho kultúrneho dedičstva UNESCO. 
A tak ako sa mi tu páčilo vtedy, páči 
sa mi tu aj dnes. Mám to tu rád a 
teším sa, že ma sem doviedli pra-
covné povinnosti a mohol som sa 
aspoň nakrátko vrátiť  v  spomien-
kach do študentských čias a v reali-
te aj do priestorov školy a dokonca 
sa stretnúť aj s mojimi bývalými pe-
dagógmi, čo ma tiež veľmi potešilo.
3. Ako si spomínate na študent-
ské časy v našom meste?
Asi ako každý študent na posledný 
ročník strednej školy. Ja som sem 
prišiel z Bratislavy, zrazu som sa z 
veľkomesta ocitol v malom, ale ma-
lebnom mestečku, bez rodičovskej 
kontroly... Štúdium bolo samozrej-
me náročné a bol som tu sám, takže 
to bola aj škola života. Ale v takom 
mladom veku to bolo v prvom rade 
dobrodružstvo a niečo nové - moje 
spomienky na študentský život v 
Banskej Štiavnici sú len príjemné. 
Svoj podiel na tom má aj prostre-
die prekrásnej stredoslovenskej prí-
rody a jedinečný charakter mesta, 
pričom za ten jeden rok štúdia som 
mal možnosť dôkladne spoznať tak 
jeho zákutia ako aj jeho okolie.
4. Aká je úloha diplomata v za-
hraničí?
Veľmi zjednodušene a stručne po-

vedané - reprezentovať svoju kraji-
nu, presadzovať jej záujmy, vysvet-
ľovať jej postoje, stavať či udržiavať 
mosty medzi ňou a krajinou pôso-
benia a  tiež pomáhať našim kraja-
nom a turistom, ak sa ocitnú v si-
tuácii, keď potrebujú pomoc štátu. 
Diplomat je na jednej strane zdro-
jom informácií o svojej krajine pre 
partnerov v krajine, kde pôsobí a 
na druhej strane zase zdrojom in-
formácií pre svoju vlasť o krajine, 
kde je vyslaný. Jeho úloha je komu-
nikovať s predstaviteľmi miestne-
ho politického života, ale aj s pod-
nikateľmi, športovcami, umelcami 
a snažiť sa iniciovať a podporovať 
kontakty medzi oboma krajinami. 
Diplomat by mal svojou činnosťou 
prispievať k prehlbovaniu spoluprá-
ce v rôznych oblastiach života. Zá-
roveň je aj bodom prvého kontak-
tu pre slovenských občanov v danej 
krajine - či už sú to krajania alebo 
turisti - aby vedeli, že ak potrebujú 
v cudzine pomoc, asistenciu, radu 
alebo spojenie s domovom, sloven-
ský diplomat je tá správna adresa, 
na ktorú sa môžu obrátiť. 
5. Čo by ste chceli odkázať Ban-
skoštiavničanom?
Aby boli hrdí na svoje pekné mesto 
a jeho prostredie. Aby si ich chrá-
nili. A aby o nich vedelo čo najviac 
ľudí - doma i vo svete. Aj preto, ak 
bude možnosť, rád sem prídem 
znova aj so zahraničnými návšte-
vami, s predstaviteľmi iných kra-
jín či medzinárodných organizácií. 
Lebo dobrým sa treba pochváliť a v 
prípade Banskej Štiavnice sa naozaj 
máme čím pochváliť.
Za rozhovor poďakoval

Michal Kríž

Banská Štiavnica je architektonickým 
a kultúrnym klenotom

Prijatie ministra zahraničných vecí primátorkou mesta  foto M. Kríž 
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zástupca riaditeľa medi-
cínskeho úseku a Ing. Eva Páleníko-
vá, riaditeľka Všeobecnej nemocni-
ce v Žiari nad Hronom.
Predmetom rokovania bolo riešenie 
problematiky zachovania interného 
oddelenia v  Banskej Štiavnici. Ako 
sme vás už informovali v predchá-
dzajúcich vydaniach Štiavnických 
novín, najväčším problémom fun-
govania tohto oddelenia je nedosta-
tok lekárov na vykrytie lekárskych 
služieb na oddelení, čo opakovane 
potvrdili aj predstavitelia spoloč-
nosti Svet zdravia, a.s. Na internom 
oddelení pracuje v súčasnosti len 1 
lekár s dvomi atestáciami, čo je pod-
mienka pre výkon funkcie primára 
oddelenia, za ktorého sa doposiaľ 
nedarí zabezpečiť adekvátnu náhra-
du. Banskoštiavnická nemocnica 
síce spadá pod vedenie Všeobecnej 

nemocnice v Žiari nad Hornom, ale 
ani v tejto nemocnici nie je taký stav 
lekárov, aby mohli zastrešiť aj služ-
by v  Banskej Štiavnici. Požiadavku 
primátorky mesta podporili aj prí-
tomní banskoštiavnickí lekári, ktorí 
sa taktiež usilujú o zachovanie roz-
sahu zdravotníckych služieb v  na-
šom meste.
Hlavným dôvodom nefungova-
nia interného oddelenia je nedo-
statok odborných personálnych 
kapacít a nie tá skutočnosť, že by 
všeobecná zdravotná poisťovňa 
nezazmluvnila výkony poskyto-
vané interným oddelením.
Aj keď sa vedenie mesta už niekoľ-
ko rokov, od čias zrušenia štátnej 
nemocnice s poliklinikou, intenzív-
ne zaujíma o fungovanie nemocnice 
a snaží sa vytvárať podmienky pre 
stabilizáciu lekárov, nie je v  mož-

nostiach a kompetenciách ani mes-
ta, ani ministerstva zdravotníctva 
nariadiť súkromnému poskytovate-
ľovi služieb, zabezpečenie a rozsah 
poskytovaných služieb v  nemocni-
ci. V závere rokovania p. primátor-
ka požiadala poskytovateľa zdra-
votníckych služieb o  predloženie 
koncepcie poskytovania zdravot-
níckych služieb pre ďalšie obdo-
bia v  banskoštiavnickej nemocnici 
a  prítomní sa dohodli na opätov-
nom stretnutí dňa 9.3.2016, kde 
predloženú koncepciu prerokujú. 
Táto bude následne predložená na 
vyjadrenie samospráve mesta a sa-
mosprávam obcí dotknutého ban-
skoštiavnického regiónu.
Pokračovanie o  zabezpečení zdra-
votníckych služieb prinesieme aj 
v  ďalších číslach Štiavnických no-
vín.  Oľga Nigríniová

NOVINKY

•1.str.

- správu o činnosti hlavné-
ho kontrolóra Mesta Banská Štiavni-
ca za rok 2015
- správu o poskytnutých dotáci-
ách v roku 2015 z rozpočtu mesta v 
zmysle VZN mesta Banská Štiavnica 
č.3/2013 o poskytnutých dotáciách z 
rozpočtu Mesta Banská Štiavnica
- Informatívnu správu o stave techni-
ky TS, m.p., Banská Štiavnica
- správu o úprave časti Ul. A.Slád-
koviča v roku 2016 v meste Banská 
Štiavnica v rámci  úprav verejných 
priestranstiev financovaných z dotá-
cie Ministerstva financií SR na záchra-
nu a obnovu kultúrnych pamiatok
MsZ sa uznieslo na:
- VZN mesta Banská Štiavnica 
č.1/2016 o  financovaní ZUŠ, MŠ a 
školských zariadení zriadených na 
území mesta Banská Štiavnica v zria-
ďovateľskej pôsobnosti Mesta Ban-
ská Štiavnica, štátom uznanej cirkvi 
alebo náboženskej spoločnosti a inej 
právnickej osoby alebo fyzickej osoby
- VZN mesta Banská Štiavnica 
č.2/2016 o určení miesta a času zápi-
su dieťaťa na plnenie povinnej škol-
skej dochádzky v základných školách
- VZN mesta Banská Štiavnica 
č.3/2016 o nakladaní s komunálny-
mi odpadmi a drobnými stavebný-
mi odpadmi na území mesta Banská 
Štiavnica
MsZ súhlasí so:
- spracovaným Zadaním a začatím 
obstarávania Urbanistickej štúdie 

obytnej zóny v lokalite „Principlac - 
časť rozvojovej lokality 14.1.1“, Banská 
Štiavnica (obstarávateľom je Kerami-
ka.sk, s.r.o., Banský Studenec č. 129)
- spracovaným Zadaním a zača-
tím obstarávania Urbanistickej štú-
die obytnej zóny v lokalite „Štefultov 
– Sitnianska, Banská Štiavnica“ – časť 
rozvojovej lokality 18.1.1 (obstaráva-
teľom je Ing. Igor Fillo, Jazmínová 7, 
Banská Bystrica)
Majetkové veci mesta Banská 
Štiavnica:
a) Návrh na vyhlásenie opakova-
nej OVS na odpredaj nadbytočného 
nehnuteľného majetku Mesta Ban-
ská Štiavnica – garáže na Ul. špitálska
b) Návrh na vyhlásenie opakova-
nej OVS na odpredaj nadbytočného 
nehnuteľného majetku Mesta Ban-
ská Štiavnica – stavby bývalého Au-
tokempingu na Počúvadlianskom 
Jazere
c) Návrh na vyhlásenie opakova-
nej OVS na odpredaj nadbytočného 
nehnuteľného majetku Mesta Ban-
ská Štiavnica – rodinný dom na Ul. 8. 
mája 10 s príslušenstvom
d) Návrh na vyhlásenie opakova-
nej OVS na odpredaj nadbytočného 
nehnuteľného majetku Mesta Ban-
ská Štiavnica – Hala Maxšachta s prí-
slušenstvom
e) Prevod časti pozemku p.č. C KN 
5283/91 v k.ú. Banská Štiavnica pre 
Richarda Šimeka, ako prípad hodný 
osobitného zreteľa

f) Prevod pozemku p. č. E KN 2166/1 
a C KN 5304/17 na Ul. energetikov
g) Prevod zámeny pozemkov v k.ú. 
Banská Štiavnica, Drieňová – ako prí-
pad hodný osobitného zreteľa (Vladi-
mír Slezák)
h) Zámer na priamy predaj pozem-
kov p.č. C KN 6193/1 a 6193/2 v k.ú. 
Banská Štiavnica (žiadateľ Stanislav 
Lukáč)
i) Návrh na zriadenie vecného bre-
mena uloženia vodovodného potru-
bia k nehnuteľnosti vo vlastníctve 
Jána Kružliaka s manž.
j) Zmena časti A. 2 uznesenia 
č.8/2014 zo dňa 29.1.2014
k) Kúpa pozemkov k  bytovému 
domu na Ul. budovateľská 13
l) Priamy prevod pozemkov pod 
stavbami nových trafostaníc na  
Kammerhofská a  Železničiarska ul. 
v B.Štiavnici
m) Zámer na prevod časti pozemku 
p. č. C KN 3984 v k.ú. Banská Štiav-
nica, pre KMR, s.r.o., ako prípad hod-
ný osobitného zreteľa
n) Prevod pozemku p.č. C KN 
1169/2, 6, 7 v k.ú. Štiavnické Bane, 
priamym predajom (žiadateľ Andrej 
Ihring)
Po interpeláciách a dopytoch po-
slancov primátorka rokovanie MsZ 
ukončila.
Kompletné znenia schválených 
uznesení sú zverejnené na www.ban-
skastiavnica.sk.

Spracoval: Michal Kríž

Z februárového rokovania MsZ
•1.str.

Aktuálne o nemocnici
Slovo vláda sa ustálene píše s 
malým začiatočným písmenom, 
napr. vláda Slovenskej republiky, 
vláda Poľskej republiky.
Názvy typu miestny úrad, obecný 
úrad, okresný úrad, okresný súd, 
materská škola, základná škola, 
gymnázium, stredné odborné uči-
lište, filozofická fakulta, pri kto-
rých nie je uvedené presné určenie 
sídla, príslušnosti k istej inštitúcii 

alebo miesta pô-
sobnosti a ne-
majú ani dedi-
kačný prívlastok, 
sú všeobecné 
názvy a píšu sa s 
malým začiatoč-
ným písmenom.

Pravidlá Slovenského pravopisu

jazykové
okienko

Aa
iy

Záhradkárske 
okienko
Milí záhradkári nezabúdame na 
jeseň zasadené stromky. Skon-
trolujeme, či nie sú ohryzené od 
lesnej alebo poľnej zvery. Ak ich 
máme poškodené, rany ošetrí-
me tak, že rezom vyčistime ranu 
až do čistého pletiva stromu a vy-
myjeme ranu 4% roztoku octu ale-
bo sulkou. Potom ranu zatrieme 
voskom alebo stromovým balza-
mom. Ďalej odhrnieme zem od 
spodného krčka, aby stromy ne-
chytili bočnú fúziu, korene. Skon-
trolujeme u mladých stromkov 
kolíky a poškodené vymeníme, 
ak sú poškodené vývezky, urobí-
me nové. Podľa teploty odhŕňa-
me listy alebo fólie zo záhonov. 
Skontrolujeme cibuľoviny z dô-
vodu teplého počasia. Nezabúda-
me na posledný rez viniča a kiwi, 
nakoľko v teplých dňoch vznik-
ne výron asimilátu (tečenie miaz-
gy z viniča a kiwi). Nezabúdajme, 
že ak si chceme dopestovať egre-
še a ríbezle kríčkové, aby sme od-
strihli výmladky a odložili ich do 
piesku a do tmy. V jarných mesia-
coch výmladky zasadíme do črep-
níkov, alebo priamo do zeme. Po-
dobne to môžeme spraviť aj pri 
okrasných kríkoch ako sú Ibištek 
sýrsky. Nezabúdajme ani na ruže. 
Je veľmi daždivé počasie, takže 
ak ich máme prikryté lístím troš-
ka ich zvetráme. Zabránime tým 
plesniam a hubovým chorobám. 

Michaela Mojžišová
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Sociálne služby- Komisia sociálna a bytová

Por.č. Žiadateľ Účel

Požado-
vaná výš-
ka dotá-
cie

Schvále-
ná výška 
dotácie

1. Slovenský Červený kríž, územný spolok 
Banská Štiavnica

Deti a prvá pomoc. Relaxačný pobyt klientov 
DSS v kúpeľoch Sklené Teplice 570 € 570 €

2. Únia nevidiacich a slabozrakých Sloven-
ska

Podpora činnosti ZO
500 € 500 €

3. OZ Margarétka Podpora sociálnej rehabilitácie 3 000 € 2 640 €

4. SENIOR pri Domove MÁRIE Kúsok Vianoc seniorom 290 € 290 €

SPOLU 4 360 € 4 000 €

Oblasť kultúry- Komisia cestovného ruchu a kultúry

Por.č. Žiadateľ Účel

P o ž a -
dovaná 
v ý š k a 
dotácie

Schvále-
ná výška 
dotácie

1. Občianske združenie SPOD SITNA Posedenie na Sitne 1 100 € 0 €

2. Slovenský zväz ochrancov prírody a kra-
jiny, Základná organizácia Sitno Banská 
Štiavnica

Konzervácia ruín hradu Sitno a ochrana prí-
rody

 600 € 0  €

3. Živena-spolok slovenských žien Kultúrno –spoločenská, osvetová a sociálna 
činnosť 1 050 € 700  €

4. Iniciatíva za živé mesto Festival kumštu, remesla a zábavy, 19. ročník 2 500 € 700  €

5. Slovenské banské múzeum Kultúrny rok 2016 v Slovenskom banskom 
múzeu 3 380 € 1 500 €

6. Občianske združenie Andreja Sládkovi-
ča

Celoročná starostlivosť a údržba hrobových 
miest významných osobností Banskej Štiav-
nice 300 € 0 €

7. Priatelia banskoštiavnickej ZUŠ Banskoštiavnické kladivká 2016 1 130 € 400 €

8. Pohronské osvetové stredisko Žiar nad 
Hronom, pracovisko Banská Štiavnica

Kultúrno – spoločenské a výchovno – vzdelá-
vacie podujatia pre Mesto Banská Štiavnica v 
roku 2016 1 600 € 400 €

9. Spevokol Štiavničan Činnosť v roku 2016 1 000 € 500 €

10. Folklórny súbor Sitňan Reprezentácia Banskej Štiavnice v partner-
skom meste Ptuj (Slovinsko) 1 000 € 400 €

11. DAPHNE- Inštitút aplikovanej ekológie Informačná tabuľa tajchu Klinger 1 844 € 0 €

12. Občianske združenie Spectaculum Zvuk for Štiavnica 2016 1 500 € 0 €

13. Ars é vitae Festival Bachovej hudby BachTribute 1 000 € 400 €

14. AB ART press, s.r.o. Banská Štiavnica v našich spomienkach 1 165 € 0 €

SPOLU 19 169 € 5 000 €

V zmysle VZN č. 3/2013 v znení 
Dodatku č.1 o poskytovaní 
dotácií z rozpočtu Mesta, 
bolo k 31. decembru 2015 na 
Mestský úrad doručených 
celkovo 37 žiadostí o poskyt-
nutie dotácie. 

Z toho pre oblasť školstva boli poda-
né 2 žiadosti, pre oblasť športu 16 
žiadostí, pre oblasť kultúry 15 žia-
dostí a pre oblasť sociálnych služieb 
boli podané 4 žiadosti. Na základe 
kontroly požadovaných náležitostí z 
ďalšieho procesu posudzovania boli 

vylúčené 2 žiadosti  z oblasti špor-
tu a 1 žiadosť z oblasti kultúry kvô-
li nesplneniu podmienok podľa VZN 
č.3/2013 o poskytovaní dotácií z roz-
počtu Mesta Banská Štiavnica. Ná-
sledne boli žiadosti predložené na 
posúdenie príslušným komisiám 
Mestského zastupiteľstva.
Pridelenie dotácie na návrh prís-
lušnej komisie Mestského zastupi-
teľstva schvaľuje primátor mesta v 
čiastke do 1 000 € vrátane a Mestské 
zastupiteľstvo v čiastke nad 1 000 €.
Mestské zastupiteľstvo v uznese-
ní č. 10/2016 schválilo 5 žiadostí o 

poskytnutie dotácie, konkrétne pre 
žiadateľov FK Sitno Banská Štiav-
nica, OZ Margarétka, Plavecký klub 
Banská Štiavnica, Slovenské banské 
múzeum a Športový klub Atléti BS. 
Ostatné žiadosti, ktoré sú v kompe-
tencii primátora mesta, boli taktiež 
schválené vo výške odporúčanej prí-
slušnými komisiami Mestského za-
stupiteľstva.
Prehľad dotácií poskytovaných z 
rozpočtu Mesta Banská Štiavnica 
podľa VZN č.3/2013 v znení Do-
datku č.1 pre rok 2016.

MsÚ

Poskytnuté dotácie z rozpočtu 
Mesta Banská Štiavnica

Jarné prázdniny 
v CVČ
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 za-
hrať o najlepšieho beyblade v na-
ozajstnej beyblade aréne o 10,00 
hod.  v CVČ.
3.3. Tvorivé dielne v CVČ o 10,00 
hod.
Informácia pre rodičov: Dieťa, 
ktoré navštevuje CVČ v  ZK má 
všetky aktivity zadarmo. Dieťa, 
ktoré nenavštevuje ZK v CVČ za 
korčulovanie uhrádza 4 eur. Ro-
dičia svoje dieťa môžu prihlásiť 
v CVČ na č.tel.: 0907 598 567 ale-
bo na e-mail: cvcbanskastiavni-
ca@centrum.sk.

J. Machilová

Karneval 
v DS Margarétka 
Dňa 19.02.2016 sa konal karne-
val v dennom stacionári Marga-
rétka, ktorý sa venuje osobám 
so zdravotným a telesným po-
stihnutím a ich rodinám. 
Toto podujatie bolo určené 
klientom a ich rodinám, pria-
teľom. Klienti mali pripravené 
originálne masky, ktoré si za po-
moci asistentiek vyrábali v den-
nom stacionári. Keďže všetky 
masky boli krásne, odmenu v 
podobe diplomu a sladkého pre-
kvapenia si zaslúžil každý. Prí-
jemnú atmosféru doplnilo hu-
dobné prekvapenie v podaní 
Slavomíra Paloviča a p. Radjan-
skeho. Ďalším milým prekvape-
ním pre klientov Margarétka DS 
bola aj krátka návšteva mestskej 
polície, ktorá priblížila klientom 
v čom spočíva ich význam a čin-
nosť. Tento tradičný karneval v 
dennom stacionári Margarétka 
bol veľmi milým a vydareným 
podujatím. 

Eva Gregáňová •5.str.
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kam v BŠ 
a okolí ?

Oblasť školstva - Komisia školstva, práce s deťmi, mládežou a športu

Por.č. Žiadateľ Účel

P o ž a -
dovaná 
v ý š k a 
dotácie

Schvále-
ná výška 
dotácie

1. Špeciálna základná škola Denný letný tábor 2016 1 200 € 850 €

2. Centrum pedagogicko- psychologického 
poradenstva a prevencie

Zvýšiť školskú úspešnosť a vzdelanostnú úro-
veň detí zo SZP 160 € 150 €

SPOLU 1 360 € 1 000  €

Oblasť športu- Komisia školstva, práce s deťmi, mládežou a športu 

Por.č. Žiadateľ Účel

Požado-
vaná výš-
ka dotá-
cie

Schvále-
ná výška 
dotácie

1. Športový klub Atléti BS Športová činnosť ŠK Atléti BS v roku 2016 14 690 € 3 750 €

2. Ing. Miloš Janovský. REDINGS Mikulášsky bedmintonovýturnaj žiakov ZŠ 
a SŠ 220 € 150 €

3. Červená studňa Bežecké lyžovanie na Červenej studni 2 900 € 1 000 €

4. Klub slovenských turistov Dr. Téryho 
Banská Štiavnica

Čistenie, úprava, preznačenie turistických 
trás, výmena poškodených smeroviek, osade-
nie nových smerovníkov 780 € 500 €

5. Slovenský rybársky zväz, Miestna orga-
nizácia Banská Štiavnica

Rybárske preteky detí
530 € 50 €

6. Dobrovoľný hasičský zbor Banská Štiav-
nica- Štefultov

Športová činnosť dorastu
600 € 250 €

7. Športový klub stolného tenisu Banská 
Štiavnica

4.liga stolného tenisu- súťažná sezóna 
2015/2016 1 990 € 750 €

8. Plavecký klub Banská Štiavnica Činnosť Plaveckého klubu Banská Štiavnica v 
roku 2016 9 200 € 3 750 €

9. Rádioklub Banská Štiavnica - OM3RBS Reprezentácia mesta Banská Štiavnica a Slo-
venskej republiky v rádioamatérskych prete-
koch v rámci Európy 600 € 0 €

10. Strelecký športový klub Banská Štiavnica Komplexné zabezpečenie činnosti SŠK a re-
prezentácia Mesta Banská Štiavnica na rok 
2016 2 000 € 200 €

11. Futbalový klub SITNO Banská Štiavnica Športová činnosť futbalových mužstiev pre 
rok 2016 20 400 € 10 400 €

12. Martin Tokár Slovenský autokrosový pohár 6 400 € 0 €

13. Šachový klub Opevnenie Banská Štiav-
nica

Zabezpečenie kvalitného tréningového pro-
cesu detí, mládeže a dospelých - podpora 
účasti Štiavnického klubu v krajských ligo-
vých súťažiach – organizácia turnajov v ban-
skoštiavnickom regióne pre mládež aj dospe-
lých 3 000 € 800 €

14. ROTOBALANCE s.r.o. Majstrovstvá sveta v zimnom triatlone 570 € 400 €

SPOLU 63 880 € 22 000 €

Poskytnuté dotácie z rozpočtu 
Mesta Banská Štiavnica

25.-27.2./29.2.-5.3. Terra Permo-
nia-jarné prázdniny! Vynálezovňa, 
mašinkáreň, fosforovňa a bambu-
sovňa. Otvorené: 13:00-17:00.
25.2. Jakub Ptačin: Ako kupovať, 
robiť a predávať dobrý dizajn. Luft 
coworking, Dolná ružová 13, 18:00
26.-28.2. Zimný filmový seminár 
4 Živly: Rebélia Program na: 4zivly.
sk. Víkend v Art Cafe
26.2. Party Rebellion: Dj Phonotic 
21:00, Koncert Frankie Kimono + 
Jam Session 00:30 (vstup 3€).
27.2. Party Rebellion Day 2
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
27.2. Hravý Starý zámok. Zim-
ná rodinná hra s indíciami pre deti 
aj  rodičov! Starý zámok, 8:00 – 
16:00
27.2. Banícka zabíjačka v Salaman-
dre! Remeslo ukážu aj majstri ková-
či. Deti bude zabávať Salamandrík 
Hugo. Salamandra Resort, 10:00-
16:00
27.2. Koncert: Neřež. Vstupné 15 
€. Penzión na Kopci, 20:00. 
Rozprávkové prázdniny v Kine 
Akademik
premietanie o 16:00, vstup 4 €.
29.2. Robinson Crusoe
1.3. Agenti dementi
2.3. Avin a chipmunkovia 4
3.3. Ľadová sezóna
4.3. Řachanda
6.3 Zootropolis
Luft coworking na Dolnej ružo-
vej
2.3. Ochutnávka: Ako z obchod-
ného stretnutia vyťažiť maximum 
18:00.
3.3. Workshop (poobede). 
Zmena programu vyhradená!

Región Banská Štiavnica

•4.str.

Mestský úrad – oddelenie kultú-
ry, športu a mediálnej komunikácie 
pripravuje na apríl 2016 nultý roč-
ník Festivalu Štiavničanov. 
Cieľom podujatia je raz do roka odpre-
zentovať verejnosti široké spektrum 
miestnej kultúry a  aktivít, ktoré sa 

dejú v našom meste a vytvoriť platfor-
mu pre komunikáciu medzi miestny-
mi aktivistami v oblasti kultúry, oby-
vateľmi a  potenciálnymi partnermi. 
Zároveň má akcia ambíciu poskytnúť 
lepší prehľad o dianí v oblasti kultúry 
aj v kontexte rozhodovania príslušnej 

komisie o  dotáciách mesta v  oblasti 
kultúry. Podujatie je určené pre hu-
dobníkov s  prevažne vlastnou tvor-
bou, výtvarných umelcov, divadelní-
kov, fotografov, filmárov, tanečníkov, 
výrobcov umelecko – remeselných 
produktov, iných umelcov a organizá-

torov podujatí. Dramaturgia festiva-
lu bude pripravená na základe záujmu 
o účasť zo strany kultúrnej obce. Ak 
máte záujem o účasť na podujatí, kon-
taktujte nás na kultura@banskastiav-
nica.sk, prípadne na 045 694 96 50.

R. Marko

Výzva - Festival Štiavničanov
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Vážení spoluobčania!

V súvislosti s voľbami do NR dňa 5.3.2016 si dovoľujeme 
upriamiť Vašu pozornosť na kandidátov strany Smer – SD 
s nasledovných dôvodov:

Bola to práve strana Smer – SD na čele s jej predsedom a premiérom Robertom 
Ficom, ktorej vďačíme za historické uznesenie Vlády SR č.593, ktoré sa 
uskutočnilo v Banskej Štiavnici dňa 3.9.2008 zamerané na všestranný rozvoj nášho 
mesta i okresu. Z kandidátov strany Smer – SD chceme upriamiť Vašu pozornosť 
najmä na Roberta Fica, predsedu strany Smer – SD, premiéra a čestného občana 
nášho mesta, Petra Pellegriniho, predsedu NR SR, ktorý prežil svoje detstvo v 
Banskej Štiavnici, Miroslava Číža, podpredsedu NR SR, s trvalým pobytom 
v Štiavnických Baniach, Miroslava Lajčáka, podpredsedu vlády a ministra 
zahraničných vecí a európskych záležitostí, ktorý absolvoval banskoštiavnické 
Gymnázium pre prípravu študentov na štúdium v zahraničí, ale aj všetkých, ktorí 
výrazným spôsobom prispeli k ďalšiemu rozvoju nášho mesta, ako aj okresu. 
Voľte preto kandidátov strany Smer – SD, ktorá má číslo 16!

Okresná organizácia strany Smer – SD v Banskej Štiavnici

PLATENÁ POLITICKÁ INZERCIA

O blížiacom sa Zimomravení 
sme sa porozprávali s vedúcim 
oddelenia kultúry, športu 
a mediálnej komunikácie 
Mestského úradu v Banskej 
Štiavnici Rastislavom Markom.

ŠN: Tento ročník Zimomravenia 
je už siedmy. Dokazuje to, že toto 
podujatie sa uchytilo?
RM: „Sme radi, že tento malý festival 
si našiel stále miesto v štiavnickom kul-
túrnom roku. Keď sme ho začínali robiť, 
vstupovali sme na neisté územie – akcií 
mimo hlavnej turistickej sezóny nebolo 
veľa a zdalo sa nám, že tento typ pod-
ujatia by mohol byť úspešný. Po šiestich 
rokoch učenia a experimentovania sme 
prišli na to, aké by malo byť jadro ak-
cie a  čo dokážu rodičia s  deťmi nielen 
z  Banskej Štiavnice, ale aj iných okre-
sov oceniť.“
ŠN: Termín podujatia sa kryje 
s prázdninami. Zrejme to nie je ná-
hoda.
RM: „Je to tak. Prvé roky sme zvažo-
vali, či je lepším termínom bratislav-
ské alebo stredoslovenské prázdniny. 
Vzhľadom na to, že návštevnosť bola 
pomerne vyrovnaná, sme sa rozhod-

li využiť termín prázdnin nášho kraja. 
Chceme totiž ponúknuť viac programu 
aj štiavnickým deťom a našu návštev-
nosť tvoria aj deti zo Zvolena či Banskej 
Bystrice, ktorým tento termín vyhovu-
je viac.“
ŠN: Dúhová planéta radosti – tak 
znie podtitul akcie. Čo znamená?
RM: „Deti chceme potešiť tým, že budú 
môcť zažiť spektrum zážitkov pri rôz-
nych formách umenia, ktoré pre nás 
predstavujú symbolickú dúhu. Film za-
stúpia premietania v  kine, kde uve-
dieme najnovšie rozprávky a  začneme 
už v  pondelok. Výtvarné a  remeselné 
techniky či svoju zručnosť si deti budú 
môcť vyskúšať v  populárnej Dielničke 
v SBM, v Galérii J. Kollára, na Veľkom 
zimomravení v  KC, v  galérii Schemni-
tz, ale aj prostredníctvom  Antikvari-
átiku aj v ZŠ Bakomi, kde budú tvoriť 
s profesionálnou výtvarníčkou 3D mo-
dely. Hudbu zastúpi Miro Jaroš s kon-
certom pre deti, či Zuzana Haasová 
a  divadlo Haaf s  predstavením plným 
dobrej muziky. Divadlo Hotel Mária 
zase predvedie svoju Zimnú rozpráv-
ku a Juraj Hajdin, alias Ujo Mrkvička, 
doplní spektrum ponuky svojím dra-
matizovaným čítaním. Z ostatných ak-

tivít nebude chýbať prehliadka expozí-
cie v  Kammerhofe zameraná na deti, 
hra po meste, fotoateliér s maskotmi (v 
spolupráci s OZ Blur), populárne spolo-
čenské hry a miestnosť, ktorú si nechá-
vame ako malé prekvapenie pre Veľké 
zimomravenie. Svoje otváracie hodiny 
upravila aj Terra Permonia, zaujímavú 
ponuku pripravilo Múzeum vo Sv. An-
tone a účastníci sobotného Veľkého zi-
momravenia majú k dispozícii aj zľavu 
v pizzérii a reštaurácii Black M.“
ŠN: Čo by ste chceli odkázať poten-
ciálnym návštevníkom na záver?
RM: „Zimomravenie vzniklo ako ro-
dinné podujatie. Veríme, že si naň náj-
du cestu celé rodiny a že rodičia aj tým-
to podujatím pripravia pre deti skvelé 
prázdniny. Nás ženú dopredu najmä 
pozitívne ohlasy, ktoré dostávame často 
aj od ľudí z iných miest, ktorí sú nadše-
ní akciou, ktorá u  nich nemá obdobu. 
Nakoniec fakt, že Zimomravenie zís-
kalo svoj košický „klon“ hovorí dosta-
točné o  tom, že toto podujatie svojím 
obsahom zaujme i  náročnejšieho divá-
ka. O to viac sa tešíme na stretnutie so 
štiavnickými návštevníkmi, ktorých ve-
ríme, že oproti minulosti pribudne.“

ŠN

Zimomravenie v znamení dúhyTisíc odtieňov 
snehu
Prekvapenie z depozitára + tvorivá 
dielňa pre malých aj veľkých v ga-
lérii počas Zimomravenia. K zau-
jímavému programu festivalu Zi-
momravenie sa pridáva aj Galéria 
Jozefa Kollára. Prekvapením pre 
hostí galérie bude mimoriadne vy-
stavená  kolekcia pôvabných Kollá-
rových zimných krajín a pohľadov 
na zasnežené mesto. Námety ob-
razov pripomenú legendárne časy, 
kedy Štiavnica bola v zime zapad-
nutá snehom. V tvorivej dielni zis-
tíme, že sneh nie je celkom biely. 
Každý návštevník odíde z  galérie 
s vlastným dielkom – verziou Kol-
lárovho námetu so zimnou nála-
dičkou. Pre najmenších sú pripra-
vené hravé prekvapenia.
Kedy? Piatok 4. marca  9.00 – 
16.00. Tešíme sa na zasnežené 
stretnutie.
Kde? Galéria Jozefa Kollára, Ná-
mestie Sv. Trojice 8, Banská Štiav-
nica            Iveta Chovanová, SBM

Spoločné 
stretnutie
Členovia ÚNSS v  Banskej Štiav-
nici a členovia Klubu dôchodcov 
v  Štefultove prežili minulý týž-
deň nádherné spoločné stretnu-
tie na chate pod Sitnom na Počú-
vadle. Zišlo sa nás 29 členov. Po 
privítaní majiteľom chaty a  ma-
lým občerstvením, mnohí z  nás 
sa išli kúpať a využívať sauny a tí, 
ktorí nemohli využiť toto relaxač-
né zariadenie využili čas na pre-
chádzku okolo jazera. Celá chata 
bola zaplnená vravou a smiechom 
a nikomu z nás nevadilo, že sme 
sa viacerí ani nepoznali. Po pobyte 
vo vode nasledoval chutný obed. 
Bolo nám spolu dobre, ba poniek-
torí z nás si aj zaspievali. Dohod-
li sme sa, že sa budeme informo-
vať o  našich vzájomných akciách 
a  spoločne budeme absolvovať 
nielen vychádzky do prírody, ale 
aj rôzne kultúrne akcie aj mimo 
Banskej Štiavnice. Za tento nád-
herne prežitý deň musíme spoloč-
ne za všetkých poďakovať pánovi 
Petrovi Ernekovi, majiteľovi chaty 
a  jeho personálu paniam Alžbete 
Koledovej, Jarmile Šuškovej a Ale-
ne Bajusovej.

Helena Šušková,
predsedníčka ÚNSS

a Ružena Dobrovodská,
predsedníčka KD

Pracovníci Rómskeho klubu 
pripravili pre deti zo Šobova 
dňa 20.02.2016 príjemný 
sobotný deň, prostredníctvom 
detského karnevalu. 

Deti sa na maškarný bál tešili, v klu-
be si za pomoci pracovníčok pripra-

vovali masky a výzdobu priestorov. 
Samotného podujatia sa zúčastni-
li deti, rodičia a ich známi. Deti sa 
zmenili na princezné, zvieratká, pi-
rátov, či šašov. V  dopoludňajších 
hodinách prebiehali rôzne súťaže, 
každá maska bola odmenená ma-
lým sladkým prekvapením a dobrú 

náladu dopĺňala hudba pre najmen-
ších. Za malé sladké odmeny ďaku-
jeme p.Ernekovi a p.Kartíkovi. Roz-
žiarené detské očká a dobrá nálada 
boli predzvesťou, že karneval sa sta-
ne tradičným podujatím v Róm-
skom klube na Šobove.

Eva Gregáňová

Karneval na Šobove
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oznamy, pozvánky
spomienky

OZNAMY

Poďakovanie
Touto cestou sa chcem po-
ďakovať p. kaplánovi Pav-
lovi Lojanovi, p. farárovi 
Tomášovi Štefinovi za dôs-
tojné odprevadenie a po-
vzbudivé slová na poslednej 
ceste života môjho manže-
la Stanislava Labudu dňa 
18.2.2016. Poďakovanie 
patrí aj rodine, susedom, 
priateľom a známym, ktorí 
zmiernili náš veľký žiaľ. 

Smútiaca manželka a 
dcéra s rodinou

Oznam
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

MDŽ
Tak, ako báseň ukrytá v slovách, 
tak, ako socha v kameni, tak láska 
je skrytá v žene, z nej všetko dob-
ro pramení…
Milé dámy! Živena – Spolok slo-
venských žien, MO Banská Štiav-
nica, Mesto Banská Štiavnica a 
SMER – SD Banská Štiavnica Vás 
srdečne pozývajú dňa 3.3.2016 
o 16. hod. na stretnutie pri príle-
žitosti Medzinárodného dňa žien 
do KASS (Kammerhofská 1). Pri-
pravený je pre Vás zaujímavý kul-
túrny program a milé darčeky. 
Uvítame, ak členky Živeny prispe-
jú k občerstveniu. Ďakujeme! 

Organizátori

Pozvánka
Dňa 3.4.2016 sa bude konať Vý-
ročná záhradkárska schôdza o 
15:00 hod. v Záhradkárskom 
dome na Štefultove. Pozývame 
všetkých záhradkárov. 

SZZ ZO v Štefultove

Europoslanec a ekonóm, ktorého počúvajú aj v Nemecku
RICHARD SULÍK

POZVÁNKA NA DISKUSIU

Kedy? 

Kde? Reštaurácia Gallery, Námestie sv. Trojice 8, 
BANSKÁ ŠTIAVNICA

01. 03. 2016 - 18:00

OBJEDNÁVATEĽ: Sloboda a Solidarita, Priemyselná 8, 821 09 Bratislava, IČO: 421 39333
DODÁVATEĽ: Banská Štiavnica, Radničné nám.1, 969 24 Banská Štiavnica, IČO: 00 320 501, Štiavnické noviny, Kammerhofská 1, 96901 Banská Štiavnica

•  ŽIVOTNÁ ÚROVEŇ
• EKONOMICKÉ RIEŠENIA
• MIGRAČNÁ KRÍZA

PLATENÁ POLITICKÁ INZERCIA

Hoci názov 5. Zimného filmového se-
minára 4 živly môže naznačovať, že 
sa jedná o podujatie určené znalcom 
filmovej tvorby a zanieteným fajn-
šmekrom, opak je pravdou. 4 živly sú 
prehliadkou rôznorodých filmov spo-
jených jednou témou, medzi ktorými 
si aj vy môžete nájsť taký, ktorý zod-
povedá vášmu vkusu. 
V rámci svojho neformálne vzdeláva-
cieho nastavenia vám k nemu semi-
nár ponúkne krátky lektorský úvod, 
ktorý vysvetlí, ako film vznikol, prečo 
sa dostal do tohtoročného programu s 
témou Rebélia a čím je výnimočný.
Piatok: Chystáte sa stráviť piatko-
vú noc v meste? Začnite ju o 21:00 v 
kine Akademik nemeckou komediál-
nou drámou Tučné dievčatá! Film je 
jednou z najvýraznejších snímok pod-
žánru tzv. nemeckého mumblecoreu 
a 4 živly ho uvedú v slovenskej pre-
miére. Z premietania sa môžete pre-
sunúť rovno do Art Cafe a overiť si 
tam svoje vedomosti, pozornosť aj ši-
kovnosť vo "Veľkom filmovom kvíze".
Sobota: Dve slovenské premiéry pri-
pravili 4 živly aj na sobotu. Milovníci 
dokumentov si môžu o 15:30 pozrieť 
nový český film Jama, ktorý ich za-
vedie na kyjevské sídlisko, uprostred 
ktorého žije na svojej farme rebe-
lantská Nataša so svojou netradič-

nou rodinou. Film osobne uvedie a 
po projekcii podiskutuje s divákmi 
režisér Jiří Stejskal. O 19:00 príde 
do kina svoje dielo uviesť nemecký 
hosť, mladý režisér Philipp Eichhol-
tz. Film Luca tancuje potichu uvedie 
na 4 živloch dokonca v medzinárod-
nej premiére, jeho snímku o hrdinke, 
ktorej robí problém aj každodenné 
vstávanie, zatiaľ diváci mimo rodné-
ho Nemecka nemali možnosť vidieť. 
Chýbajú vám v zime premietania pod 
holým nebom? 4 živly rebelujú a v so-
botu o 17:40 ponúkajú tiež kuriózne 
zimné premietanie na letnom amfi-
teátri! V dvojici archívnych krátkych 
filmov sa budú venovať zimným 
športom – ľadovému hokeju (Ho-

kej `69) a krasokorčuľovaniu (On-
drej Nepela). Pre pamätníkov pripra-
vil seminár lahôdku na sobotný večer 
– o 21:00 premietne kultový americ-
ký film Rebel bez príčiny, ktorý urobil 
v päťdesiatych rokoch minulého sto-
ročia hviezdu z mladučkého Jamesa 
Deana.
Nedeľa: Nedeľný podvečer si môžu 
spríjemniť fanúšikovia komédie Lás-
ka nebeská – na záver svojho 5. roč-
níka zimné 4 živly o 15:30 premietnu 
druhý film jej režiséra Richarda Cur-
tisa, retro komédiu Piráti na vlnách, 
plnú skvelej rockovej muziky a zná-
mych tvári britského humoru. Skvelé 
filmové zážitky čakajú na vás!

Peter Gašparík, 4 Živly

Podujatie pre znalcov? Omyl! 
4 živly si môžu užiť všetci Štiavničania!

Piráti na vlnách  foto Archív autora 
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Výtvarný 
workshop a 
beseda 
s Antikvariátikom: hostka Da-
niela Olejníková
Počas jarných prázdnin pozý-
va Antikvariátik deti na výtvarný 
workshop a dospelých a deti na be-
sedu s mladou, talentovanou ilu-
strátorkou Danielou Olejníkovou. 
Výtvarný workshop – Tvorba 
vlastnej hávede, piatok 4. ma-
rec 2016, 14.00-16.00, Súkrom-
ná ZŠ Bakomi (Akademická 12)
Vši, blchy, roztoče, čmelíci, fa-
raóni, žravé húsenice a iní ne-
zbedníci, hmyz a plesne, cudzo-
pasníci a rôzne ďalšie nechutné 
potvory, ktoré nikto nemá rád, a 
predsa tu sú. Všetky majú svoje 
príbehy, niektoré sú dokonca uži-
točné, iné nakoniec aj obdivuhod-
né… Poznáte ich? Na workshope 
si ich budete môcť aj sami vytvo-
riť. Vytvárať sa budú papierové 
3-D objekty hmyzu a povedie ho 
talentovaná ilustrátorka Danie-
la Olejníková. Tá minulý rok ilu-
strovala knihu Hávedník, ktorou 
sa môžu návštevníci inšpirovať. 
Program je vhodný pre školákov. 
Vstupné dobrovoľné. Vhodné je 
na workshop sa dopredu prihlá-
siť cez facebookový účet organi-
zátora.
Beseda s Antikvariátikom: Da-
niela Olejníková, piatok 4. ma-
rec 2016, 18.00, Antikvariátik
Daniela Olejníková je výtvarníčka 
a ilustrátorka. Vyštudovala VŠVU 
v Bratislave, odbor grafika a ilu-
strácia u prof. Kállaya. V súčas-
nosti sa venuje ilustrácii a kniž-
nej tvorbe pre mládež a dospelých 
a voľnej grafike a kresbe. Získala 
ocenenie v súťaži Najkrajšia kni-
ha Slovenska. Ilustrovala naprí-
klad knihy: V melónovom cukre 
od R. Brautigana (Artforum), Liek 
pre vĺčika (ASIL), O kresbe, čo ožila 
od D. Pastirčáka (Slovart), Dita (30 
mušiek, svetlušiek a iné príbehy) 
od J. Bodnárovej (Perfekt). Naj-
novšia od Jiřího Dvořáka - Háved-
ník (Atrforum, Baobab) vyšla v slo-
venčine i češtine v roku 2015. Žije, 
tvorí a jazdí na bicykli v Bratislave. 
Daniela Olejníková predstaví kni-
hu Hávedník, do ktorej robila ilu-
strácie. K rozprávaniu sa pripojí i 
prekladateľka knihy do slovenči-
ny Jana Michalová. Podujatie mo-
deruje Zuzana Tkáčiková. Vstup 
voľný. 

Anna Bárdyová

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 oznamuje, že:

1. Voľby do Národnej rady Sloven-
skej republiky sa uskutočnia v so-
botu 5.3.2016 od 7.00 hodiny do 
22.00 hod.
2. Miestom konania volieb podľa 
trvalého pobytu voliča je:
a/ zasadačka Mestského úradu, 
Radničné námestie č. 1 Banská 
Štiavnica pre volebný okrsok č. 
1 a pre voličov bývajúcich na  uli-
ciach: Andreja Kmeťa, Antona 
Pécha, Andreja Sládkoviča, Akade-
mická, Bočná, Botanická,Daniela 
Licharda, Dolná Resla, Dolná ružo-
vá, Družicová, Horná Resla, Horná 
ružová, Jaroslava Augustu, Jozefa 
Karola Hella, Jána Bottu, Kamen-
ná, Katova, Klinger, Koncová, Kut-
nohorská, Malá okružná, Martina 
Kukučína, Nad Rozgrundom, Ná-
mestie sv.Trojice, Novozámocká, 
Pavla Kyrmezera, Pod Paradajzom, 
Pod Červenou studňou, Radnič-
né námestie, Samuela Mikovíniho, 
Staromestská, Staronová, Starozá-
mocká, Strieborná, Úvozná, Viery 
Václavekovej, Vilová, Ing. Štefana 
Višňovského a Vodárenská,
b/ Hotel Kerling, Dolná č. 12/A 
pre volebný okrsok č. 2 a pre vo-
ličov bývajúcich na uliciach: Dolná, 
Farská, Jána Hollého, Jána Palári-
ka, Kammerhofská, Malé trhovis-
ko, Mládežnícka od č. 11 až po číslo 
24, Na Zigmund šachtu, Remesel-
nícka, Robotnícka, Spojná, Taba-
ková, Záhradná a Zvonová,
c/ Domov mládeže Strednej les-

níckej školy, Mládežnícka č. 4 
pre volebný okrsok č. 3 a pre voli-
čov bývajúcich na uliciach: 8. mája, 
Alžbety Gwerkovej Göllnerovej, 
Banícka, Belianska, Belianske ja-
zero, Dr. Imricha Tótha, Družstev-
ná, Jurija Gagarina, Hájik, Jozefa 
Miloslava Hurbana, Petra Jilem-
nického, Ďurka Langsfelda, Les-
nícka, Michala Miloslava Hodžu, 
Mierová, Michalská, Mládežníc-
ka od č. 1 do č. 10, Osadná, Pavla 
Orságha Hviezdoslava, Pod Kalvá-
riou, Ľudmily Podjavorinskej, Poľ-
nohospodárska, Pustá, Svätozára 
Hurbana Vajanského, SNP od čísla 
1 do č. 21/B, Šobov, Športová a Vý-
skumnícka,
d/ Základná škola Jozefa Ho-
ráka, Pavla Dobšinského č. 17, 
pre volebný okrsok č. 4 a pre vo-
ličov bývajúcich na  uliciach: Anto-
na Bernoláka, Ivana Krasku, Jan-
ka Matušku, Juraja Fándlyho, 
Križovatka, Ľudovíta Štúra, Mar-
tina Hattalu, Pavla Dobšinského, 
Pletiarska, Slovanská, Staničná, 
Údolná a Železničiarska,
e/ Materská škola, horná bu-
dova, 1. mája č. 4 pre volebný 
okrsok č. 5 a pre voličov bývajú-
cich na  uliciach: 1.mája, Andreja 
Trúchleho Sytnianskeho, Dr. Vla-
dimíra Clementisa, Drevená, Eleny 
Maróthy-Šoltésovej, Hadová, Hlav-
ná, Horná, Jozefa Horáka, Karo-
la Šmidkeho, Kolpašská, Ladisla-
va Novomeského, Martina Benku, 
Na jazero, Majer, Okrúhla, Pod Tro-
jickým vrchom,Trate mládeže,Vy-
hnianska a  miestna časť Počúvad-
lianske jazero,
f/ Základná škola Jozefa Kollára, 
Ludvíka Svobodu č. 40, pre voleb-
ný okrsok č. 6 a pre voličov bývajú-

cich na ulici: Ludvíka Svobodu
g/ Základná škola Jozefa Kollára, 
Ludvíka Svobodu č. 40, pre voleb-
ný okrsok č. 7 a pre voličov bývajú-
cich na uliciach: Bratská, Drieňová, 
Energetikov, Kysihýbelská, Okrajo-
vá, Ovocná, Pátrovská, Poľovnícka 
a Roľnícka,
h/ Základná škola Jozefa Kollá-
ra, L. Svobodu č. 40, pre voleb-
ný okrsok č. 8 a pre voličov bývajú-
cich v uliciach: SNP od č. 22 do č. 39, 
MUDr. Jána Straku a Učiteľská,
i/ Domov Márie, Špitálska č. 3, 
vchod z Budovateľská pre voleb-
ný okrsok č. 9 a pre voličov bývajú-
cich na uliciach: Antolská, Brezová, 
Budovateľská, Cintorínska, Ferka 
Urbánka, Horná Huta, Hutnícka, 
Jána Amosa Komenského, Jozefa 
Cígera  Hronského, Jozefa Gregora 
Tajovského, Kremenisko, Ladislava 
Exnára, G.Z.Laskomerského, Lin-
tich, Na Mária šachtu, Obchodná, 
Obrancov mieru od čísla 1 po číslo 
33 a  číslo 113, Povrazník, Rakyto-
vá, Špitálska, Štefana Krčméryho a 
s.č. 1908,
j/ Požiarna zbrojnica Šteful-
tov, Požiarnická č. 8 pre voleb-
ný okrsok č. 10 a pre voličov bý-
vajúcich na  uliciach: 29. augusta, 
Boženy Slančíkovej-Timravy, Bo-
ženy Němcovej, Jozefa Ignáca Baj-
zu, Ilijská, Jozefa Škultétyho, Janka 
Jesenského, Jozefa Kollára, Kríko-
vá, Krížna, Na Matej štôlňu, Na Ma-
ximilián šachtu, Námestie padlých 
hrdinov, Obrancov mieru od čísla 
34 po číslo 112, od čísla 114 do 121, 
Partizánska, Podhájska, Potočná, 
Požiarnická, Rudolfa Debnárika, 
Sama Chalupku, Srnčia, Stratená, 
Školská, Štefana Moyzesa a Úzka.
3. Volič preukáže pred hlasovaním 
svoju totožnosť občianskym preu-
kazom.
4. Od členov komisie dostane volič 
hlasovacie lístky a prázdnu obálku.
5. V  osobitnom priestore na hla-
sovanie jeden z hlasovacích lístkov 
bez ďalšej úpravy vloží volič do obál-
ky a následne do volebnej schránky, 
alebo na jednom z hlasovacích líst-
kov vyznačí odovzdanie prednost-
ného hlasu zakrúžkovaním pora-
dového čísla kandidáta. Volič môže 
zakrúžkovať poradové číslo najviac 
u  štyroch kandidátov. Upravený 
hlasovací lístok vloží volič do obál-
ky a následne do volebnej schránky.

Mgr. Nadežda Babiaková
primátorka mesta

Oznámenie o dni a mieste konania 
volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

Parlamentné voľby 
2016
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Aktuálne filmy v kine Akademik

26.2. - 28. 2. 2016
5. zimný filmový seminár

4 Živly
Téma: Rebélia

Prázdninový         
týždeň s rozprávkami:
Pondelok 29.2. o 16:00 hod.

Robinson Crusoe
Animovaný/Dobrodružný/Komédia, 
Belgicko/Francúzsko, 2016, 90 min. 
Vstupné: 4 €

Utorok 1.3. o 16:00 hod.

agenti dementi
Animovaný/Komédia, Španielsko, 
2014, 91 min. Vstupné: 4 €

Streda 2.3. o 16:00 hod.

alvin a chipmunko-
via: Čiperná jazda
Komédia/Rodinný/Hudobný/Animova-
ný. USA, 2015, 92 min. Vstupné: 4 €

Štvrtok 3.3. o 16:00 hod.

Ľadová sezóna
Animovaný/Dobrodružný/Komédia, 
USA/India, 2016, 86 min. Vstupné: 4 €

Piatok 4.3. o 16:00 hod.

Řachanda
Rozprávka, Česko, 2016, 104 min. 
Vstupné: 4 €

Utorok 1.3. o 18:30 hod.

Brooklyn
Dráma/Romantický, Veľká Britá-
nia/Írsko/Kanada, 2015, 111 min. 
Vstupné: 4 €. 
Príbeh mladej ruskej imigrantky, kto-

rá sa v päťdesiatych rokoch vydáva do 
New Yorku nájsť prácu a začať nový 
život. Vo veľkomeste si najprv veľmi 
ťažko zvyká, ale po tom, čo sa zozná-
mi so sympatickým talianskym robot-
níkom, túžba po domove pomaly miz-
ne. Po smrti svojej sestry sa ale musí 
vrátiť za matkou do rodného Írska a 
vedľa starých priateľov tu stretáva aj 
novú lásku.

Štvrtok 3.3. o 18:30 hod.

Bohovia Egypta
Dobrodružný/Fantasy, USA, 2016, 
127 min. Vstupné: 4 €. Mágia, mon-
štrá, bohovia a šialenstvo ovládli palá-
ce a pyramídy v údolí rieky Níl! Fan-
tasy epos Bohovia Egypta je akčným 
dobrodružstvom inšpirovaným klasic-
kou mytológiou starovekej egyptskej 
ríše. Osud ľudstva visí na vlásku. Na 
scénu preto vstupuje nečakaný hrdina, 
ktorý musí podniknúť napínavú ces-
tu, aby zachránil svoju pravú lásku a s 
ňou aj celý svet. Staroveký Egypt čaká 
epický súboj titanov...

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

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.5/2015: „Nik-
to nedokáže život milovať tak ako sta-
rec.“ Výhercom sa stáva Marta Bo-
rošková, Križovatka 6, Banská 
Štiavnica. Srdečne blahoželáme! 
Tento týždeň hráme o poukáž-
ku na konzumáciu v hodnote 10,-
eur v pizzérii, reštaurácii Black M, 
Nám. sv. Trojice 6/2, Banská Štiav-
nica. Vašou úlohou je správne vylúš-
tiť krížovku a zaslať ju spolu s kupó-
nom do redakcie ŠN v termíne do 
7.3.2016.

V tajničke sa ukrýva výrok Sv. Au-
gustína: ,,Svet je...“ (dokončenie 
v tajničke).

A., Patriaci Stanke, svetlo pri fote-
ní, ozn. áut B.Štiavnice,
B., Začiatok tajničky, 4.časť taj-

ničky, tona,
C., Supermarket, skupenstvo 
vody, stred slova podelí, vtip,
D., Radová číslovka, meno Slávi-
ka, kraj na Slovensku, cieva,
E., Telúr, podarúnky, stred slova 
polomy, mužské meno,
F., Jedovaté rastliny, spojenie, vá-
hová jednotka, hlas kukučky,
G., Ročné obdobie, zvonec, sláv-
nostný pánsky oblek, takto,
H., Žen.meno, cudzie žen. meno, 
chyť na poľovačke, román E. Zolu,
I., 2.časť tajničky,
J., Prístroj na skenovanie, žolík, 
bledofialová,

1., Spoluhlásky v slove sklo, 3.časť 
tajničky, Nová scéna,
2., Sekajte, ČS kozmonaut,
3., Verdiho opera, dotácie (česky),
4., Hokejová liga v  USA, Ján (do-
mácky), deň (česky),
5., Cudzokrajné tŕnisté kríky, zno-
va,
6., Aviváže, sveter (česky),
7., Rímsky cisár, protireč,
8., Adriana, chobotnatec, ujec,

9., Odbor technológií, očar, miesto 
v práci (exp.),
10., Vykonávam, súd, staré penia-
ze,
11., Poznáš, étos, Česká republika,
12., Stred slova visla, študent, afric-
ká rieka,
13., Turčianske Teplice, premieta sa 
v kine, oslovenie otca,
14., Citoslovce strašenia, Olina, 
stoka,

15., Koniec tajničky, polotuhé 
jedlo.

Pomôcky: Kapary, mrav, groše, 
frak, Spiš, osvit, flek, Daen.

Pripravuje: Anna Rihová
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1.3. - 6.3. 2016

Rozprávkové prázdniny Kino 
Akademik
Pondelok 29.2. o 16:00 hod.
Robinson Crusoe
Utorok 1.3. o 16:00 hod.
Agenti dementi
treda 2.3. o 16:00 hod.
Alvin a chipmunkovia 4
Štvrtok 3.3. o 16:00 hod.
Ľadová sezóna
Piatok 4.3. o 16:00 hod.
Řachanda
Na všetky predstavenia vstupné: 4€

4. marec 2016 (piatok)
Dielnička v  Kammerhofe (Kam-
merhofská 3), 10.00 - 16.00 hod.
Tvorivé dielne
Pletenie košíkov z  pedigu za 3 - 8 
€, Smaltovanie príveskov, náušníc 
za 1,50 - 4,50 €, batikovanie  tašiek 
za 3,- €

Galéria Jozefa Kollára (Námestie 
sv. Trojice 8), 9.00 - 16.00 hod.
Tisíc odtieňov snehu
Tvorivá dielňa pre malých aj veľ-
kých v galérii. Pozor! Prekvape-
nie z  depozitára. Iba počas Zi-
momravenia bude mimoriadne 
vystavená skvelá kolekcia Kolláro-
vých zimných krajín a pohľadov na 
zasnežené mesto, ktoré opatruje-
me v depozitároch galérie (piatok - 
sobota). V piatkovej tvorivej dielni 
zistíme, že sneh nie je celkom bie-
ly. Každý návštevník odíde z galérie 
s vlastným dielkom - verziou Kollá-
rovho námetu so zimnou náladič-
kou. Pre najmenších sú pripravené 
hravé prekvapenia. 

Súkromná ZŠ Bakomi (Akademická 
12), 14.00 - 16.00 hod.
Výtvarný workshop s Danielou 
Olejníkovou - Tvorba vlastnej 
hávede
Vši, blchy, roztoče, čmelíci, faraó-
ni, žravé húsenice a iní nezbedníci, 
hmyz a plesne, cudzopasníci a rôz-
ne ďalšie nechutné potvory, kto-
ré nikto nemá rád, a predsa tu sú. 
Všetky majú svoje príbehy, niekto-
ré sú dokonca užitočné, iné nako-
niec aj obdivuhodné… Poznáte ich? 
Na workshope si ich budete môcť aj 
sami vytvoriť. Vytvárať sa budú pa-
pierové 3-D objekty hmyzu a po-
vedie ho talentovaná ilustrátorka 
Daniela Olejníková. Tá minulý rok 
ilustrovala knihu Hávedník, kto-
rou sa môžu návštevníci inšpirovať. 

Program je vhodný pre školákov. 
Vstup voľný.

Antikvariátik (Námestie sv. Troji-
ce), 18.00 hod.
Beseda s Antikvariátikom: Da-
niela Olejníková 
Daniela Olejníková je výtvarníčka 
a ilustrátorka. Vyštudovala VŠVU v 
Bratislave, odbor grafika a ilustrácia 
u prof. Kállaya. V súčasnosti sa ve-
nuje ilustrácii a knižnej tvorbe pre 
mládež a dospelých a voľnej grafike 
a kresbe. Získala ocenenie v súťaži 
Najkrajšia kniha Slovenska. Ilustro-
vala napríklad knihy V melónovom 
cukre od Richarda Brautigana (Ar-
tforum), Spiace mesto od Martina 
Vopěnky (Trio/Fragment), či Ma-
hábháratu prerozprávanú Vladimí-
rom Miltnerom (Argo). Najnovšia 
od Jiřího Dvořáka - Hávedník (Ar-
tforum, Baobab) vyšla v slovenčine 
i češtine v roku 2015. Žije, tvorí a 
jazdí na bicykli v Bratislave. Daniela 
Olejníková predstaví knihu Háved-
ník, do ktorej robila ilustrácie. Pod-
ujatie moderuje Zuzana Tkáčiková. 
Vstup voľný..

5. marec 2016 (sobota)
Dielnička v  Kammerhofe (Kam-
merhofská 3), 10.00 - 14.00 hod.
Tvorivé dielne
Vlastnoručne vymiesený a  upeče-
ný chlebík za 1,5€, šitie handro-
vých loptičiek, bábik za 1,5 €, smal-
tovanie príveskov, náušníc za 1,5 
– 4,5 €

Baníctvo na Slovensku (Kammer-
hofská 3), 9.00 - 13.00, vstupné: 2 
€ dospelí, 1 € deti, 5 € rodiny
Netradičné puzzle

Prehliadka expozície Baníctvo na 
Slovensku doplnená o možnosť 
skladania puzzle s motívmi zbier-
kových predmetov.

Kultúrne centrum (Kammerhofská 
1), 10.00 - 18.00, vstupné: 5 €
Veľké Zimomravenie
Tradičný hlavný program podujatia 
plný skvelej zábavy.
10:00 Hra v meste
Dobrodružné putovanie mestom 
a plnenie úloh v réžii štiavnických 
skautov.
12:00 - 18:00 Komnaty radosti
Miestnosť spoločenských hier, tvo-
rivé dielne a dúhový fotoateliér s 
maskotmi pre všetkých účastníkov 
Zimomravenia.
12:00 Šantenie s Erikom
Počas celého dňa bude s vami Erik. 
Posprevádza vás našou dúhovou 
planétou radosti. Zabaví vás a  za-
súťažíte si s ním o sladké ceny.
13:00 Čítanie s Mrkvičkom 
Dramatizované čítanie s  populár-
nym sprievodcom detskými kni-
hami. Prežite s  nami rôzne dob-
rodružstvá a  dostaňte tú pravú 
chuť na ponorenie sa do sveta roz-
právkových kníh! 
14:30 Zimná rozprávka
Krásny príbeh malej princeznej - si-
roty, ktorú pred zlým osudom ukry-
jú do iného kráľovstva. Tu ju vycho-
váva chudobný pastier a nik nevie 
o jej pôvode. Všetko končí šťastne, 
vráti sa do svojho kráľovstva, vez-
me si mladého princa a žijú spolu 
až... Uvedie Divadlo Hotel Mária.
16:00 Takto to je
Kto mal prísť Ori alebo Zori? Nako-
niec vás obidvaja spoločne naučia 
ako rozlišovať tance, ako postupne 

vznikali temperamentné černoš-
ské, cez balet, step až po súčasné, 
moderné tance. Bude to jedna veľ-
ká sútaž. Chceme zapojiť všetkých, 
aby tancovali s nami.... bude sa len 
tancovať, tancovať a spievať. Ori a 
Zori vám to prezradia, ako to je.... 
v našom interaktívnom, hudobno - 
divadelnom predstavení, kde sa ne-
sedi, ale tancuje. Na Zimomravenie 
priváža toto skvelé predstavenie di-
vadlo Haaf.
17:30 Miro Jaroš a pesničky pre 
(ne)poslušné deti 
Hravé a veselé pesničky Mira Jaro-
ša naučia vaše deti užitočné veci. 
Nechce sa im umývať rúčky? Nepo-
užívajú správne čarovné slovíčka? 
Nechce sa im upratovať si hračky? 
Toto všetko sa spoločne s Mirom 
môžu naučiť. 

6. marec 2016 (nedeľa)
Schemnitz gallery (A. Sládkoviča 
2 - pod Klopačkou), 10.00 - 12.30 
hod., vstupné: 5 €
Detské územie - tvorivá nedeľa v 
galérii Schemnitz
Tvorivý ateliér inšpirovaný aktuál-
nou výstavou Zimný výber 2016. 
Deti sa budú môcť stať skutočný-
mi maliarmi a maľovať akrylovými 
farbami na plátno alebo si vyskúšať 
techniku pyrografie a vypaľovať ob-
razy do smrekových doštičiek. Ob-
medzená kapacita! Prosíme rodi-
čov, aby nahlásili počet detí a ich 
vek na gallery@schemnitz.sk.

Využite aj ďalšie ponuky:
- Terra Permonia, Radničné ná-
mestie 14, Banská Štiavnica, vstup-
né 3 € - Mimoriadne otváracie ho-
diny 1.3. - 5.3. 2016 od 13.00 do 
17.00 hod.
- Múzeum vo Sv. Antone - Besiedka 
o tom ako prezimovali zvieratká, o 
11.00 a o 13.00 hodine od utorka 
(1.3.) do piatku (4.3.). Každé dieťa 
dostane malý darček. 
Mimoriadna 10% zľava platí celý 
„prázdninový“ týždeň (od 1.3. do 
5.3.). V pondelok 29.2. a nede-
ľu 6.3. 2016 je múzeum zatvore-
né. Podmienkou uplatnenie zľavy 
10% - rodinná zľava - je minimálne 
1 dieťa do 18 r. a 1 dospelý.
- Reštaurácia - Pizzeria Black M, 
Námestie sv. Trojice 2, 969 01, 
Banská Štiavnica - Mimoriadna 
10% zľava 5.3. 2016 pre všetkých 
účastníkov so vstupenkou z podu-
jatí Zimomravenia.

OKŠaMK

Zimomravenie program

Rozprávkové prázdniny Kino Akademik
Pondelok 29.2. o 16:00 hod. Utorok 1.3. o 16:00 hod.
Robinson Crusoe Agenti dementi

Streda 2.3. o 16:00 hod. Štvrtok  3.3. o 16:00 hod.
Alvin a chipmunkovia 4 Ľadová sezóna

Piatok 4.3. o 16:00 hod.
Řachanda Na všetky predstavenia vstupné: 4 €

4. marec 2016 (piatok)
Dielnička v Kammerhofe (Kammerhofská 3), 10.00 - 16.00 hod.

Tvorivé dielne
Pletenie košíkov z pedigu za 3 - 8 €, Smaltovanie príveskov, náušníc za 1,50 
- 4,50 €, batikovanie  tašiek za 3,- €

Galéria Jozefa Kollára (Námestie sv. Trojice 8), 9.00 - 16.00 hod.

Tisíc odtieňov snehu
Tvorivá dielňa pre malých aj veľkých v galérii. Pozor! Prekvapenie z depozitá-
ra. Iba počas Zimomravenia bude mimoriadne vystavená skvelá kolekcia Kol-
lárových zimných krajín a pohľadov na zasnežené mesto, ktoré opatrujeme 
v depozitároch galérie (piatok - sobota). V piatkovej tvorivej dielni zistíme, 
že sneh nie je celkom biely. Každý návštevník odíde z galérie s vlastným diel-
kom - verziou Kollárovho námetu so zimnou náladičkou. Pre najmenších sú 
pripravené hravé prekvapenia. 

Súkromná ZŠ Bakomi (Akademická 12), 14.00 - 16.00 hod.

Výtvarný workshop s Danielou Olejníkovou 
- Tvorba vlastnej hávede
Vši, blchy, roztoče, čmelíci, faraóni, žravé húsenice a iní nezbedníci, hmyz a 
plesne, cudzopasníci a rôzne ďalšie nechutné potvory, ktoré nikto nemá rád, 
a predsa tu sú. Všetky majú svoje príbehy, niektoré sú dokonca užitočné, iné 
nakoniec aj obdivuhodné… Poznáte ich? Na workshope si ich budete môcť 
aj sami vytvoriť. Vytvárať sa budú papierové 3-D objekty hmyzu a povedie ho 
talentovaná ilustrátorka Daniela Olejníková. Tá minulý rok ilustrovala knihu 
Hávedník, ktorou sa môžu návštevníci inšpirovať. Program je vhodný pre 
školákov. Vstup voľný.

Antikvariátik (Námestie sv. Trojice), 18.00 hod.

Beseda s Antikvariátikom: Daniela Olejníková 
Daniela Olejníková je výtvarníčka a ilustrátorka. Vyštudovala VŠVU v Brati-

slave, odbor grafika a ilustrácia u prof. Kállaya. V súčasnosti sa venuje ilu-
strácii a knižnej tvorbe pre mládež a dospelých a voľnej grafike a kresbe. 
Získala ocenenie v súťaži Najkrajšia kniha Slovenska. Ilustrovala napríklad 
knihy V melónovom cukre od Richarda Brautigana (Artforum), Spiace mesto 
od Martina Vopěnky (Trio/Fragment), či Mahábháratu prerozprávanú Vladi-
mírom Miltnerom (Argo). Najnovšia od Jiřího Dvořáka - Hávedník (Artforum, 
Baobab) vyšla v slovenčine i češtine v roku 2015. Žije, tvorí a jazdí na bicykli 
v Bratislave. Daniela Olejníková predstaví knihu Hávedník, do ktorej robila 
ilustrácie. Podujatie moderuje Zuzana Tkáčiková. Vstup voľný..

5. marec 2016 (sobota)
Dielnička v Kammerhofe (Kammerhofská 3), 10.00 - 14.00 hod.

Tvorivé dielne
Vlastnoručne vymiesený a upečený chlebík za 1,5€, šitie handrových lopti-
čiek, bábik za 1,5 €, smaltovanie príveskov, náušníc za 1,5 – 4,5 €

Baníctvo na Slovensku (Kammerhofská 3), 9.00 - 13.00, vstupné: 2 € 
dospelí, 1 € deti, 5 € rodiny

Netradičné puzzle
Prehliadka expozície Baníctvo na Slovensku doplnená o možnosť skladania 
puzzle s motívmi zbierkových predmetov.

Kultúrne centrum (Kammerhofská 1), 10.00 - 18.00, vstupné: 5 €

Veľké Zimomravenie
Tradičný hlavný program podujatia plný skvelej zábavy.

10:00 Hra v meste
Dobrodružné putovanie mestom a plnenie úloh v réžii štiavnických skautov.

12:00 - 18:00 Komnaty radosti
Miestnosť spoločenských hier, tvorivé dielne a dúhový fotoateliér s maskotmi 
pre všetkých účastníkov Zimomravenia.

12:00 Šantenie s Erikom
Počas celého dňa bude s vami Erik. Posprevádza vás našou dúhovou planétou 
radosti. Zabaví vás a zasúťažíte si s ním o sladké ceny.

13:00 Čítanie s Mrkvičkom 
Dramatizované čítanie s populárnym sprievodcom detskými knihami. Prežite 
s nami rôzne dobrodružstvá a dostaňte tú pravú chuť na ponorenie sa do 
sveta rozprávkových kníh! 

14:30 Zimná rozprávka
Krásny príbeh malej princeznej - siroty, ktorú pred zlým osudom ukryjú do 
iného kráľovstva. Tu ju vychováva chudobný pastier a nik nevie o jej pôvode. 

Všetko končí šťastne vráti sa do svojho kráľovstva, vezme si mladého princa 
a žijú spolu až... Uvedie Divadlo Hotel Mária.

16:00 Takto to je
Kto mal prísť Ori alebo Zori? Nakoniec Vás obidvaja spoločne naučia ako 
rozlišovať tance, ako postupne vznikali temperamentné černošské, cez ba-
let, step až po súčasné, moderné tance. Bude to jedna veľká sútaž. Chceme 
zapojiť všetkých, aby tancovali s nami.... bude sa len tancovať, tancovať a 
spievať. Ori a Zori vám to prezradia, ako to je.... v našom interaktívnom, 
hudobno - divadelnom predstavení, kde sa nesedi, ale tancuje. Na Zimomra-
venie priváža toto skvelé predstavenie divadlo Haaf.

17:30 Miro Jaroš a pesničky pre (ne)poslušné deti 
Hravé a veselé pesničky Mira Jaroša naučia vaše deti užitočné veci. Nechce 
sa im umývať rúčky? Nepoužívajú správne čarovné slovíčka? Nechce sa im 
upratovať si hračky? Toto všetko sa spoločne s Mirom môžu naučiť. 

6. marec 2016 (nedeľa)
Schemnitz gallery (A. Sládkoviča 2 - pod Klopačkou), 10.00 - 12.30 hod., 
vstupné: 5 €

Detské územie 
- tvorivá nedeľa v galérii Schemnitz
Tvorivý ateliér inšpirovaný aktuálnou výstavou Zimný výber 2016. Deti sa 
budú môcť stať skutočnými maliarmi a maľovať akrylovými farbami na plátno 
alebo si vyskúšať techniku pyrografie a vypaľovať obrazy do smrekových do-
štičiek. Obmedzená kapacita! Prosíme rodičov, aby nahlásili počet detí a ich 
vek na gallery@schemnitz.sk.

Využite aj ďalšie ponuky:
* Terra Permonia, Radničné námestie 14, Banská Štiavnica, vstupné 3 € - Mi-
moriadne otváracie hodiny 1.3. - 5.3. 2016 od 13.00 do 17.00 hod.

* Múzeum vo Sv. Antone - Besiedka o tom ako prezimovali zvieratká,  o 
11.00 a o 13.00 hodine od utorka (1.3.) do piatku (4.3.). Každé dieťa dosta-
ne malý darček. 
- Mimoriadna 10% zľava platí celý „prázdninový“ týždeň (od 1.3. do 5.3.). V 
pondelok 29.2. a nedeľu 6.3. 2016 je múzeum zatvorené. Podmienkou uplat-
nenie zľavy 10% - rodinná zľava - je minimálne 1 dieťa do 18 r. a 1 dospelý.

* Reštaurácia - Pizzeria Black M, Námestie Sv. Trojice 2, 969 01, Banská 
Štiavnica - Mimoriadna 10% zľava 5.3. 2016 pre všetkých účastníkov so vstu-
penkou z podujatí Zimomravenia.

1. - 6.  
marec

ZIMOMRAVENIE
Divadlo * Literatúra * Hudba 

Tanec * Výtvarné umenie * Film 

Banská 
Štiavnica

Dúhová planéta radosti

REGIONÁLNE NOVINY

podujatie .sk
zisti, kde sú všetci

Organizátori: Partneri: Mediálni partneri:

Štiavnica
deťom

4.oddiel 
Erebor
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Plán som dal na 3 medaily, 
skonštatoval tréner ŠK Atleti 
BS Robo Petro, no nesplnili 
sme.

Áno, mrzí ma to, ale keď to preme-
ním na drobné... Hanka Hudecová 
neštartovala, po zranení a chrípke 
sa dáva len do tréningového tempa, 
Barbora Švenková, tiež po chrípke 
a  výpadkoch z  tréningov, taktiež 
neštartovala, Lola Soldanová za-
ostáva v  tréningových výsledkoch 
a  v súčasnosti nedosahuje prete-
kársku výkonnosť, Tereza Snitková 
po chorobe taktiež nie je v optimál-
nej forme. Jožko Gibala „až“ na 4. 
mieste so skvelým skalpom vlaňaj-
šieho top dorastenca Miloša Drug-
du. Jožko bol smutný, kto chce byť 
4-tý, aspoň v osobnom rekorde na 
3000m? Timea Potančoková poka-
zila štart na 400m, čo znamenalo 
diskvalifikáciu a v kútiku duše som 
aj tu počítal s možnosťou medaily. 
Nevadí, ideme ďalej, získali sme pre 

Mesto B. Štiavnica 2 bronzové me-
daily a  keďže je len začiatok roka 
som spokojný a plníme sľuby, kto-
ré sme dali...
Z výsledkov mojich zverencov naj-
lepší výsledok dosiahol Janko Mar-
ko, keď na 1500m dobehol na 
3.mieste v  čase 4:15,87 min. a  za 
osobným rekordom zaostal 57 sto-
tín, čo je veľmi sľubná predzvesť do 
sezóny 2016. Druhú medailu pre 
klub a  mesto získal veterán Robo 
Petro na 400m časom 1:03,69, čo 
v celkovom poradí bolo aj so zahra-
ničnými pretekármi 8. miesto, ale 
v redukovanom koeficientovom ve-
kom odstupňovanom poradí skon-
čil nakoniec tretí!
Výsledky M SR hala Juniorov a Ve-
teránov:
Terézia Švenková:1500 m 6.miesto 
čas 5:38,24 min. – os.rekord
Peter Ursíny: 1500 m 7.miesto 
4:35,82 min. – os.rekord
Marko Ján: 1500 m 3.miesto 
4:15,87 min. - halový os.rekord

Gibala Jozef: 3000 m 4.miesto 
9:46,28 min. – os.rekord
Petro Róbert: 400 m 3.miesto 
1:03,69 min.
Petro Róbert: 3000 m 5.miesto 
10:46,64 min.
Výsledky halových M SR juniorov 
a veteránov v hale Elán v Bratislave 
nájdete na: http://www.hrdosport.
sk/Online?CompetitionId=114&-
DisciplineListId=1367&Discipline-
Code=1&Code=RES

Róbert Petro

Ján Marko a Róbert Petro tretí 
na M SR v hale!

V sobotu 30.januára 2016 sa 
v Banskej Štiavnici uskutočnilo 
úvodné kolo ,,Banskobystric-
kého plaveckého pohára“ pre 
rok 2016. Zúčastnilo sa ho 11 
klubov. 

Náš klub reprezentovalo 27 regis-
trovaných plavcov čo značí, že plá-
vanie sa v  Banskej Štiavnici stáva 
top športom.
Prinášame výsledky:
Muži:
8roč a  mladší: Čamaj Ján (2010) : 
4. 25m P, 37.82; 6. 25m VS, 39.09; 
Holcz Patrik (2008): 4. 25m VS, 
23.93; 3. 25m Z, 28.73; 3. 25m P, 
31.85; 1. 25m M, 32.97.
9-10 roč.: Buzalka Adam (2007): 9. 
50m VS, 50.29; 3. 50m Z, 52.61; 7. 
50m P, 56.13; 4.200m P, 4:21.74; 
Borguľa Martin (2006): 1. 50m 
VS, 39.87; 1. 100m VS, 1:37.48; 1. 
50m P, 48.86; 2. 50m M, 53.00; Ma-
runiak Patrik (2006): 4. 50m VS, 
42.96; 3. 100m VS, 1:41.30; 2. 50m 
P, 49.53; 1. 200m P, 3:56.18; Harčák 
Nicolas (2006): 7. 50m VS, 47.87; 7. 
100m VS, 1:52.93; 8. 50m P, 57.58;
11-12 roč.: Macharík Samuel 
(2005): 7. 50m VS, 41.63; 6.100m 
VS, 1:35.95; 1. 50m P, 48.89; 1. 

200m P, 3:46.16; Maruniak Matej 
(2004): 8. 50m VS, 42.30; 4. 100m 
VS, 1:34.50; 2. 50m Z, 44.50; 1. 
100m Z, 1:31.52; 4. 50m M, 52.26;
13-14 roč.: Berlanský Andrej 
(2003): 7. 50m VS, 32.23; 5. 100m 
VS, 1:10.96; 6. 400m VS, 5:28.08; 5. 
50m Z, 37.45; 5. 100m Z, 1:19.20; 
5. 50m P, 41.48; 2. 50m M, 34.61; 
4. 200m PP, 2:54.83; Šušovica Ľu-
boš (2003): 13. 50m VS, 45.40; 11. 
100m VS, 1:49.00; 8. 50m P, 54.19; 
Balász Michal (2002): 4. 50m VS, 
29.73; 3. 100m VS, 1:05.50; 4. 
400m VS, 5:06.97; 3. 50m Z, 35.67; 
4. 100m Z, 1:16.33; 2. 50m P, 
37.34; 3. 50m M, 34.76;
15-18 roč.: Dóczy Filip (2001): 7. 
100m VS, 1:14.55; 7. 400m VS, 
5:51.27; 7. 50m P, 40:38; 9. 50m 
M,41.05; Orság Dalibor Daniel 
(1998): 2. 50m VS, 27.39; 2. 50m Z, 
34.04; 2. 100m Z, 1:13.30; 1. 50m 
P, 32.87; 3. 200m P, 2:51.70; 3. 50m 
M, 30.63; Ernek Matej (1998): 1. 
50m VS, 25.02; 1. 100m VS, 54.18; 
1. 400m VS, 4:26.43; 1. 50m Z, 
28.52; 1. 100m Z, 1:02.11; 1. 50m 
M, 26.79; 1. 200m PP, 2:18.34;
19 roč. a  starší: Konečný Marek 
(1994): 4. 50m VS, 27.95; 3. 100m 
VS, 1:06.49; 2. 100m Z, 1:17.80; 1. 

50m P, 33.18; 1. 200m P, 2:55.08; 
2. 200m PP, 2:49.33; Čamaj Ján 
(1978): 3. 50m VS, 27.24; 1. 50m Z, 
31.55; 1. 100m Z, 1:07.16; 1. 200m 
PP, 2:31.70
Ženy:
8 roč. a mladší: Kašiarová Hana 
(2010): 11. 25m Z, 54.11; 11. 25m 
P, 56.19;
9-10 roč.: Chladná Stacy (2007): 7. 
50m VS, 48.66; 6. 50m P, 55:31; 
2.50m M, 56.63; 3. 200m PP, 
4:09.18; Hocková Alex (2007): 
18. 50m VS, 1:04.98; 15. 50m P, 
1:05.34; Kašiarová Tatiana (2007): 
8. 50m VS,48.77; 5. 100m VS, 
1:54.25; 8. 50m Z, 87.18; 7. 50m P, 
55.95;
11-12 roč.: Domaníková Niko-
la (2005): 17. 50m VS, 40.89; 12. 
100m VS, 1:34.54; 7. 50m P, 47.03; 
6. 200m P, 3:39.32; 14. 50m M, 
53.13; Melicherčíková Lara (2005): 
18. 50m VS, 41.43; 8. 50m P, 
48.07; 8.200m P, 3:51.62; 13. 50m 
P, 52.67; Hornická Alica (2004): 
19. 50m VS, 41.60; 16. 100m VS, 
1:36.98; 14. 50m Z, 55.89; 15. 50m 
P, 52.48; 11. 50m M, 50.26; Meli-
cherčíková Timea (2004): 9. 50m 
VS, 35.47; 8. 100m VS, 1:24.67; 4. 
50m Z, 41.78; 5. 50m P, 43.23; 2. 

200m P, 3:26.16;
13-14 roč.: Pavlendová Miroslava 
(2003): 11. 50m VS, 35.39; 8. 100m 
VS, 1:19.12; 8. 50m P, 45.68; 9. 
50m M, 40.81;
15-17 roč.: Michalová Barbora 
(2001): 3. 50m VS, 31.54; 5. 100m 
VS, 1:10.62; 3. 50m Z, 36.15; 2. 
100m Z, 1:19.55; 3. 50m P, 39.61; 
4. 50m M, 35.91; Potančoková Ti-
mea (2000): 1. 50m VS, 27.67; 1. 
100m VS, 1:02.11; 1. 400m VS, 
4:59.83; 1. 50m Z, 34.20; 1. 50m P, 
34.67; 1. 200m P, 2:45.67; 1. 50m 
M, 29.79, 1. 200m PP, 2:35.79;
Štafety: 
1. 4x50m VS, 1:54.01 (Potančoko-
vá T., Ernek M., Michalová B., Or-
ság D.)
2. 4x50m VS, 2:11.51 (Balázs M., 
Pavlendová M., Melicherčíková T., 
Berlanský A.)
3. 4x50m VS, 2:44.55 (Maruniak 
M., Hornická A., Melicherčíková L., 
Macharík S.)
4. 4x50m VS, 3:01.65 (Borguľa M., 
Chladná S., Kašiarová T., Maruniak 
P.)
Vysvetlivky: VS – voľný spôsob, Z- 
znak, P- prsia, M- motýlik, PP – pol.
preteky

PK Banská Štiavnica

1.kolo Banskobystrického pohára v plávaní

Futbal 
Mužstvo dospelých doplnené o 
niekoľko dorastencov odohralo 
ďalší prípravný zápas.
Hralo sa 20.2.2016 na umelej trá-
ve v Radvani. Sitno Banská Štiavni-
ca - OSK Hodruša Hámre 4:2 (3:0). 
Góly: Meňuš L., Kušion, Kminiak, 
Hanzlík A., Zostava: Jurica-Neuschl 
A., Roško, Šima (46.Hanzlik A.), 
Žikla (46.Nedoroščík), Chmelina, 
Kmeť, Barák N., Kušion, Kminiak, 
Meňuš L. (63. Kuma).

Ivan Javorský

Výzva: 
Správa o športe za rok 2015
Žiadame vedúcich jednotlivých klu-
bov o zaslanie stručného zhodnote-
nia činnosti športového oddielu za 
rok 2015, zároveň žiadame zaslať aj 
plán činnosti oddielu na rok 2016. 
Uvedené je možné osobne priniesť 
na odd. kultúry a športu a mediálnej 
komunikácie (Kammerhofská 1), 
poprípade zaslať emailom: petrik@
banskastiavnica.sk. Termín doruče-
nia do 29. februára 2016. 

OKŠaMK
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služby

inzercia

 � 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 
Caffe bar Archanjel. Cca 40 m³/350 
€ za mesiac vrátane energií. Tel.č.: 
0915 365 371

 � Kúpim 3-izbový byt v OV na Dol-
nej ulici (Križovatka) v BŠ, tel.č.: 
0905 567 382

 �Hľadám do prenájmu 1-izbový 
byt, tel.č.: 0914 226 286

 �Som na invalidnom vozíku a hľadám 
opatrovateľky na soboty a nedele. Práca 
na celý deň. Info na tel.č.: 0904 110 869

 � PREDÁM NOVÉ LIAHNE, Od-
chovne, pasce, šklbačky, klietky pre 
prepelice, krmítka, napájačky a iné, 
viac na www.123nakup.eu, tel.č.: 
0907 181 800

 � Predám psa, rasa Husky, 5 mes., 
z rod. dôvodov, cena dohodou, info: 
0905 747 366

reality

TRENDY
SECOND HAND

- 50% zľavy
od: 26.02.2016
do: 03.03.2016

Do našej obce prišiel 
opravár šijacích strojov 

všetkých druhov, starých aj 
nových. Kto má záujem o opravu, 

môže sa prihlásiť u opravára 
na tel.č.: 0904 582 151 alebo 

priamo na parkovisku pred Billou, 
kde sa opravár zdrží 1 hodinu 
po vyhlásení oznamu v MsRo. 

Dôchodcovia majú zľavu!

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 2,80 €. 
Rozvoz v Banskej Štiavnici 
zdarma. Objednávky tel.č.: 

045/6920202 alebo 
online www.blackm.sk.

Vážení spoluobčania!
Som 56-ročná neurologička v Banskej 
Štiavnici, kde nepretržite pracujem od 
roku 1993. Tu som začínala ako se-
kundárny lekár v roku 1984. V období 
rokov 1985 – 1992 som pôsobila v 
Kremnici na neurologickom oddelení. 
V rámci praxe som ambulantne praco-
vala na neurologických ambulanciách 
v Žiari nad Hronom, Novej Bani a v 
Hronskom Beňadiku. 15 rokov som 
pracovala raz týždenne na neurologic-
kej ambulancii Závodu SNP v Žiari 
nad Hronom. Po získaní špecializá-
cie I. a II. stupňa z neurológie som sa 
vrátila pracovať do nášho vzácneho 
historického mesta ako ambulantný 
neurológ.
Dôverne poznám problematiku zdra-
votníctva a sociálnych služieb v re-
gióne Banská Štiavnica, ako aj na 
Slovensku. Nikdy mi neboli ľahostaj-
né veci verejné, hlavne sociálne. Ale  
predovšetkým dianie v zdravotníctve, 

nakoľko denne dostávam informácie 
a podnety na zlepšenie stavu  Ban-
skej Štiavnice ako aj na Slovensku od 
mojich pacientov. Ako lekárka  mám 
však stále obmedzenú pôsobnosť pri 
riešení aj tých najakútnejších problé-
mov. Keďže je viac ako isté, že SNS 
sa dostane do NR SR a s najväčšou 
pravdepodobnosťou bude aj vo vlád-

nej koalícii, ako poslankyňa by som 
mala ideálnu možnosť presadzovať 
najakútnejšie problémy a požiadavky 
obyvateľov okresov Banská Štiavnica 
a Žiar nad Hronom, hlavne v oblasti 
zdravotníctva.V Banskej Štiavnici je v 
kolapse interné oddelenie, nefunguje 
Lekárska služba prvej pomoci, po-
sádka rýchlej zdravotnej pomoci. Ab-
sentuje oddelenie ARO, chirurgická 
pohotovosť a čiastočne aj chirurgická 
ambulancia.
Nemalé problémy má aj zdravotníctvo 
v Žiari nad Hronom. Všetko to dôver-
ne poznám, ale riešenia sú vecou le-
gislatívy. Z pôdy NR SR, ako poslan-
kyňa, by som mala ideálne možnosti 
spolupodieľať sa na ich riešení. Moje 
dvere, tak ako doteraz, budú otvorené 
i v prípade zvolenia do NR SR. Bez 
akéhokoľvek rozdielu pre každého 
obyvateľa  oblasti Banskej Štiavnice a 
Žiaru nad Hronom.
Voľte SNS, voľte č. 131!

MUDr. Eva Petrášková, kandidátka č.131 /SNS
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PLATENÁ POLITICKÁ INZERCIA

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

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

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

HODINOVÝ MANŽEL
  - drobné práce
  - voda + kúrenie
  - elektrikárske práce
  - skladanie nábytku
  - oprava vysávačov, žehličiek
Kontakt: 0911 386 921

Okolie: BS, ZV, BB

Pozvánka
Kluby zdravia a Mestský úrad, 
odd. KŠ a MK Vás pozývajú na 
besedy dňa 8.marca 2016: „Prečo 
tofu v krajine slaniny a bryndzových 
halušiek“ - Ján Lunter, zaklada-
teľ firmy Alfa Bio + ochutnáv-
ka a dňa 15. marca 2016: „Ako 
byť skutočne šťastným človekom“ – 
Mgr. Katarína Kernová, lektor-
ka OZ ŽaZ + ochutnávka. Bese-
dy sa uskutočnia od 17:00 hod. V 
priestoroch Kultúrneho centra, 
Kammerhofská 1, Banská Štiav-
nica. Ste srdečne vítaní! 

KZ


