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Mesto Banská Štiavnica 

plánuje aj v roku 2020 viaceré 

stavebné akcie, ktoré budú 

realizované buď z fi nančných 

prostriedkov rozpočtu mesta, 

dotácií, prípadne fondov.

Môžeme povedať, že priorita 

v roku 2020 bude patriť investíci-

ám do úprav verejných priestran-

stiev v historickom centre mesta 

z účelovej dotácie MF SR vo výš-

ke 1 640 000€. Dotácia bude po-

užitá na úpravu a rekonštrukciu I. 

etapy Mládežníckej ulice (v smere 

od Dolnej ulice) a  Ulice Jána Pa-

lárika, 

Slovenské banské múzeum 

Vás srdečne pozýva na zimnú 

rodinnú hru s názvom Hravý 

Starý zámok, ktorá sa bude 

konať 22. februára 2020 

od 09.00 do 15.00 hodiny 

v priestoroch Starého zámku 

v Banskej Štiavnici.

V sobotu 22. februára 2020 sa náv-

števníci Starého zámku môžu tešiť 

na netradičnú a  zábavnú rodinnú 

hru s  indíciami pod názvom Hra-

vý Starý zámok. Deti sa budú môcť 

spolu s rodičmi prechádzať po areá-

li zámku a v jeho tajomných záku-

tiach hľadať indície a  skladať pri-

pravenú tajničku. Tohtoročné hry 

budú súvisieť s  drevom, nakoľko 

v expozíciách Starého zámku je veľa 

predmetov vyrobených práve z dre-

va, ktoré po stáročia bolo jedným 

zo základných stavebných prvkov, 

materiálom na výrobu nástrojov 

a ozdôb, ale bolo aj súčasťou mno-

hých príbehov, bájí a  rozprávok. 

Ako kedysi, tak aj teraz je súčasťou 

nášho každodenného života. Náv-

števníci budú musieť preukázať aj 

veľkú dávku odvahy, keď pôjdu do 

zatuchnutej tmavej Kostnice, plnej 

pavúkov a hadov, ktoré strážia indí-

ciu spolu s grófom Draculom. Drevo 

je živý organizmus, a tak v Karneri 

na všetkých čaká úloha – poznáva-

nie stromov, ktoré rastú na území 

Slovenska a  Strednej Európy, pod-

ľa ich vonkajších znakov, teda ha-

bitusu. 

Plánované stavebné akcie 
v investičnej činnosti mesta v roku 2020

Počas jarných prázdnin 2020 
aj Hravý Starý zámok

Panoráma Banskej Štiavnice  foto Archív SN 
3.str.
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United Nations

Cultural Organization

Banská Štiavnica 
a technické pamiatky okolia
Svetové tvo od roku 1993

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.

6.
 m

ar
ec

 20
20

, 1
8:

00 Milenec
Hrajú: Martin Mňahončák, Karin Haydu, 
Natália Puklušová, Dominika Žiaranová

Kultúrne centrum, Kammerhofská 1, Banská Štiavnica. 
Vstupné na predstavenia: 15€. Predpredaj: 
kultura.banskastiavnica.sk, www.ticketportal.sk 
Informačné centrum, Námestie sv. Trojice 6, Banská Štiavnica.

22.2.2020 o 13:00 
Kultúrne centrum

Oznam
Výbor Miestnej organizácie SRZ 

v  Banskej Štiavnici oznamuje svo-

jim členom, že výročná členská 

schôdza sa uskutoční dňa 14. mar-

ca 2020 o 8:00 hodine v kine Akade-

mik v Banskej Štiavnici.

Program rokovania:

1. Otvorenie

2. Voľba predsedníctva, mandátovej 

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 úlovkoch 

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
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DIÁR
z programu

primátorky

17. 2.

Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k  ich 

potrebám a požiadavkám.

Pracovné rokovanie s  riaditeľkou 

Krajského pamiatkového úradu 

Banská Bystrica.

Riešenie súdneho sporu Mestské 

lesy Banská Štiavnica, spol. s r.o..

Uskutočnilo sa pracovné rokova-

nie k riešeniu autobusovej dopravy 

so zástupcami SAD, a.s., Zvolen.

18. 2.

Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k  ich 

potrebám a požiadavkám.

Uskutočnilo sa pracovné rokova-

nie so zástupcami Technických 

služieb, m. p., Banská Štiavnica.

Uskutočnilo sa pracovné stretnu-

tie ku Geoparku so zástupcami 

Slovenskej agentúry životného 

prostredia.

19. 2.

Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k  ich 

potrebám a požiadavkám.

Uskutočnilo sa rokovanie Mest-

ského zastupiteľstva v  Banskej 

Štiavnici.

20. 2.

Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k  ich 

potrebám a požiadavkám.

Pracovné rokovanie na Minister-

stve fi nancií SR k  riešeniu pou-

žitia fi nančných prostriedkov na 

úpravu verejných priestranstiev 

v mestskej pamiatkovej rezervácii.

21. 2.

Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k  ich 

potrebám a požiadavkám.

Príprava podkladov pre zriadenie 

sociálneho podniku.

22. 2.

Občiansky obrad – sobáš.

Slávnostné prijatie občanov nášho 

mesta v obradnej sieni radnice pri 

príležitosti ich životných jubileí.

Viera Lauková

10.2. a 11.2. bolo vo viacerých médi-

ách, že 10.2. zomrel v 78. roku živo-

ta v súčasnosti najvýznamnejší a naj-

prekladateľnejší slovenský spisovateľ, 

prekladateľ a žurnalista Pavel Vilikov-

ský. Spomínam si, že v predchádzajú-

cich rokoch si viackrát v Slovenskom 

rozhlase vrelo zaspomínal na Ban-

skú Štiavnicu, kde v  detstve chodie-

val cez prázdniny ku  svojím príbuz-

ným. 11.2. v Rádiu Devín o 7:20 bola 

spomienka na excelentného spisova-

teľa Vlada Bednára, ktorý sa narodil 

v tento deň v roku 1941 (zomrel v r. 

1984). Dodnes spomínam na tohto 

môjho niekdajšieho spolužiaka z VŠ, 

ktorý v 2. polovici 60. rokov minulé-

ho storočia chodieval pravidelne v lete 

do B. Štiavnice a  vzácne chvíle, kto-

ré sme spolu prežívali aj s Dušanom 

Fabianom, ktorý bol od detstva jeho 

priateľom, a ktorý v tom čase učil na 

Strednej priemyselnej škole baníc-

kej v B. Štiavnici. 11.2. v Rádiu Devín 

o 8:05 bola relácia o Padlášovom výbe-

re z Banskej Štiavnice, pričom odznelo 

aj viac ich piesní v interpretácii basgi-

taristu Jána Jakubíka a speváčky a sú-

časne aj skladateľky Zuzany Knezovi-

čovej. 14.2. v Rádiu Devín o 8:25 bola 

prekladateľka Veronika Gogolo z Bra-

tislavy, ktorá je na rezidenčnom poby-

te v B. Štiavnici a hovorila o svojej pre-

kladateľskej práci do poľštiny. 15.2.

v Rádiu Slovensko o 20:05 bol Miro-

slav Číž, europoslanec z nášho okresu 

– zo Štiavnických Baní, ktorý hovoril 

o nadchádzajúcom 7-ročnom rozpoč-

tovom období EÚ a teda aj o eurofon-

doch, ktoré prichádzajú do úvahy pre 

Slovensko v tomto období.

Ján Novák

Štiavničania, Štiavnica, 
médiá a súvzťažnosti

Kurz 
zdravoveda
Pokračovanie vzdelávania se-

niorov.

Mesto Banská Štiavnica ukončilo 

v mesiaci november 2015 projekt 

s  názvom: Vzdelávanie seniorov 

v  meste Banská Štiavnica, ktorý 

bol spolufi nancovaný zo zdrojov 

EÚ v rámci Operačného programu 

Vzdelávanie.

V  rámci udržateľnosti projektu 

Mesto Banská Štiavnica realizova-

lo z vlastných zdrojov v roku 2017 

kurz zameraný na počítačové zna-

losti – základy práce s PC, v roku 

2018 kurz Ľudové remeslo – prá-

ca s  drevom (inovovaný modul) 

a v roku 2019 kurz Záhradkárstvo.

V 1. polroku 2020 mesto bude re-

alizovať kurz Zdravoveda.

Začiatok kurzu: 24. 2. 2020.

Kurz sa bude uskutočňovať dva-

krát týždenne (pondelok a  štvr-

tok). Rozsah kurzu 25 hodín.

Čas konania kurzu: 14:00 – 

17:00 hod..

Miesto: zasadačka MsÚ, radnica, 

č. dverí 4.

Na kurz sa môže prihlásiť kaž-

dý obyvateľ mesta Banská Štiav-

nica, ktorý dovŕšil vek 50 rokov. 

Kurz je bezplatný a môžete sa na 

ňom oboznámiť s témami, ako ci-

vilizačné ochorenia a ich rizikové 

faktory, kardiovaskulárne ocho-

renia, diabetes, prevencia a  lieč-

ba ochorení, racionálne stravo-

vanie, pohybové aktivity a  pod.. 

Bližšie informácie a  prihlasova-

nie sa na kurz na adrese: Mestský 

úrad Banská Štiavnica, oddelenie 

regionálneho rozvoja a  medziná-

rodných vzťahov, Nám. sv. Tro-

jice 3 (Rubigall, 2. posch.), kon-

takt: Mgr. Henrieta Godová, tel.: 

045/6949655, 0905 823 404,

e-mail: henrieta.godova@

banskastiavnica.sk

RRaMV

Projekt Vzdelávanie seniorov 

v  meste Banská Štiavnica (ukon-

čený v novembri 2015): „Moderné 

vzdelávanie pre vedomostnú spoloč-

nosť/Projekt je spolufi nancovaný zo 

zdrojov EÚ.“

Nech krása a sviežosť nestratí 

sa s vekom, za starostlivosť 

obdariť ženu treba kvetom. 

Každý z nás predsa pozná 

desiatky mien, ktoré si zaslúžia 

vysloviť vďaku v Deň žien.

Milé dámy,

ako býva už roky milým zvykom, Ži-

vena pre Vás opäť pripravila príjem-

né posedenie pri príležitosti Medzi-

národného dňa žien. Srdečne vás 

pozývame dňa 10. 3. o  15:00 do 

priestorov reštaurácie Ametyst.

Tešíme sa na vás!

MO SSŽ – Živena

Medzinárodný deň žien

INZERCIA
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ktoré sú súčasťou MPR 

Banská Štiavnica a  jeho ochran-

ného pásma ako lokality sveto-

vého dedičstva UNESCO. Úprava 

Mládežníckej ulice bude vykona-

ná v zmysle projektovej dokumen-

tácie (PD) – úprava komunikácie 

vrátane infraštruktúry, parkova-

cie státia s komunikáciami s efek-

tívnym využitím plôch pre samot-

né státia, viac ako 120 parkovacích 

státí, vrátane vybudovania ve-

rejného osvetlenia. Úprava Ulice 

Jána Palárika bude v  zmysle pro-

jektovej dokumentácie – úprava 

komunikácie, vrátane infraštruk-

túry a verejného osvetlenia. V sú-

časnej dobe prebiehajú práce na 

vyhotovení projektových doku-

mentácií a následne prebehne pro-

ces verejného obstarávania.

V  rozpočte mesta sa plánuje aj s 

vybudovaním odvodnenia a povr-

chovou úpravou na Ulici pod Kal-

váriou. 

Na sídlisku Drieňová je v  rozpoč-

te mesta naplánovaná projekto-

vá dokumentácia a  realizácia pre-

pojovacieho schodiska, chodníka 

a vjazdu na Ulici Juraja Fándlyho 

a  chodníka na Ulici Ludvika Svo-

bodu. V rozpočte mesta je na uve-

denú investičnú akciu vyčlenených 

58 000€.

V  roku 2020 budeme realizovať 

stavebné úpravy v rámci projektu 

„Zmeny účelu stavby KASS“. Staveb-

né úpravy budú realizované v ne-

vyhnutnom rozsahu ako požia-

davka s  aktuálne vypracovaným 

projektom požiarneho zabezpeče-

nia stavby. Predpokladané náklady 

sú vo výške 15 700€ a sú vyčlene-

né z rozpočtu mesta.

V rámci novovybudovaného parko-

viska na Dolnej ulici, ktoré bolo vy-

budované v roku 2019, budú reali-

zované aj sadové úpravy na tomto 

parkovisku, v náklade 18 897€.

V rozpočte mesta sú zahrnuté aj in-

vestičné akcie na opravy a údržbu 

oporných múrov, ktoré budú reali-

zované podľa potreby mesta, berúc 

do úvahy statické posudky a  kto-

rých stav bude najmä po zimnej 

údržbe potrebné prioritne riešiť. 

Výška vyčlenených fi nančných pro-

striedkov je 15 000€.

Okrem plánovaných investičných 

akcií sú v rozpočte mesta zahrnuté 

aj položky na spracovanie projek-

tových dokumentácií, ktoré sú ne-

vyhnutné a potrebné pre následnú 

realizáciu investičných akcií, alebo 

pre žiadosti o dotácie. Z projekto-

vých dokumentácií budeme v roku 

2020 pracovať na PD úprava ve-

rejných priestranstiev Dolnej uli-

ce, štúdie realizovateľnosti Miero-

vej ulice pre potreby vybudovania 

záchytného parkoviska, projek-

tovej dokumentácie Pomník pad-

lých hrdinov, ktorej predchádza-

la už v  roku 2019 súťaž návrhov, 

PD Mládežníckej ulice, PD vodo-

vod Banky, PD zameranie plavár-

ne. V rozpočte mesta na rok 2020 

je naplánované aj vypracovanie ur-

banistickej štúdie IBV Drieňová 

a  zmeny a  doplnky k  územnému 

plánu.

V  roku 2020 plánujeme začať re-

konštrukciu a  vybudovanie at-

letického štadióna, spĺňajúceho 

technické požiadavky IAAF z  fi -

nančných prostriedkov Slovenské-

ho atletického zväzu a  rozpočtu 

mesta. Celkový rozpočet vybu-

dovania atletickej dráhy vo výške 

533  294,72€ a  spolufi nancovanie 

mesta 283 294,72€ (skutočná cena 

bude stanovená na základe verejné-

ho obstarávania).

V  rámci fi nančných prostriedkov 

rezervy predsedu vlády SR budeme 

v roku 2020 budovať nový zavlažo-

vací systém na futbalovom štadió-

ne v hodnote 20 000€.

Z  fi nančných prostriedkov Minis-

terstva vnútra SR a  spolufi nanco-

vania mesta plánujeme rozšírenie 

kamerového systému na novovy-

budovanom parkovisku na Dolnej 

ulici a na Bratskej ulici pri objekte 

nemocnice.

Ďalej budeme zabezpečovať in-

vestičné akcie, ktoré sú v súčasnej 

dobe v  štádiu posudzovania, resp. 

vyhodnocovania. Ide najmä o pro-

jekty, ktoré mesto podalo v  rám-

ci projektov z  Ministerstva kultú-

ry SR „Obnov si svoj dom“, kde sme 

podali viacero žiadostí na opravy 

a  rekonštrukcie objektov v  majet-

ku mesta.

Na MK SR boli pre rok 2020 pred-

ložené nasledovné žiadosti o dotá-

ciu: Dom meštiansky, Nám. sv. Tro-

jice 15 – obnova a  reštaurovanie 

NKP – Projektová dokumentácia – 

požadovaná dotácia 37 724€, Rad-

nica, obnova pôvodného drevené-

ho krovu, 2. etapa – 87 186€, Dom 

meštiansky nárožný, Belházyovský 

dom – výmena vnútorných oken-

ných výplní 106  160€, Dom meš-

tiansky, Zsemberyovský dom – ob-

nova – fasády 104  909€, Kaplnka 

sv. Alžbety – sanácia vlhkosti – pro-

jektová dokumentácia – 3 876€.

Z  fi nančných prostriedkov Envi-

ronmentálneho fondu sme žiadali 

o fi nančné prostriedky na odkana-

lizovanie Starého mesta v  Ban-

skej Štiavnici – 1. etapa vo výške 

200  000€, žiadali sme o  fi nančné 

prostriedky na obnovu Mater-

skej školy na Štefultove – výmena 

okien, dverí a zateplenie strechy vo 

výške 64  470€, o  nákup čistiace-

ho vozidla a 1. časť úpravy plochy 

pri futbalovom štadióne vo výš-

ke 200  000€. Taktiež bol podaný 

projekt na zakúpenie mobiliáru na 

pešiu zónu na Námestí sv. Trojice 

v sume 50 000€.

Ing. Ivana Ondrejmišková, 

prednostka MsÚ

NOVINKY

�1.str.

V  Delovej bašte si naši 

malí hádači potrápia hlavu heraldikou 

a hádankami vo veži Himmelreich, ale 

čakajú tu na nich aj prirovnania, prí-

slovia a porekadlá, ktoré súvisia s dre-

vom. V  Severnej veži návštevníkom 

predstavíme hneď niekoľko tradič-

ných remesiel a pracovných nástrojov, 

ktoré sa používali pri spracovávaní 

dreva, na nádvorí zámku zas niekoľ-

ko hudobných nástrojov, vyrobených 

z dreva. Hostia, ktorí k nám zavítajú 

budú mať možnosť vstúpiť aj do vnú-

torných priestorov zámku, navštíviť 

expozíciu Kalvária v azyle a Vianočnú 

výstavu Pod betlehemskou hviezdou, 

kde na nich čakajú dve posledné sú-

ťažné úlohy a  indície potrebné k vy-

riešeniu tajničky. Vstupenky na po-

dujatie budú zlosované. Traja úspeš-

ní riešitelia môžu získať hod-

notné ceny. Hlavnou výhrou 

bude poukaz v hodnote 20€ 

na konzumáciu v  reštaurá-

cii Monarchia, ktorá je part-

nerom podujatia. Bližšie in-

formácie: 045/6949472, 

staryzamok@muzeumbs.sk

Organizátor: Slovenské 

banské múzeum, Kammer-

hofská 2, 96901 Banská 

Štiavnica

Partner podujatia: Reštau-

rácia Monarchia, A. Sládkovi-

ča 2, 969 01 Banská Štiavnica

Mediálny partner: Štiavnic-

ké noviny

Mgr. Ivana Čengerová, 

oddelenie histórie, Slo-

venské banské múzeum

�1.str.

Počas jarných prázdnin 2020 
aj Hravý Starý zámok

Plánované stavebné akcie 
v investičnej činnosti mesta v roku 2020

Oznámenie
o  prerušení distribúcie elek-

triny

Oznamujeme Vám, že bude pre-

rušená distribúcia elektriny 

z dôvodu odstraňovania porúch 

na zariadeniach distribučnej sú-

stavy prevádzkovateľa distri-

bučnej sústavy spoločnosti Stre-

doslovenská distribučná, a.s.. 

Bez el. energie budú v B. Štiav-

nici:

– 24.2. v čase od 8:00 – 16:00 na 

ul.: L. Svobodu, MUDr. J. Stra-

ku, Pátrovská.

– 5.3. v čase od 8:00 – 16:00 na 

ul.: Akademická, A. G. – Gwer-

kovej, Botanická, J. Hollého, J. 

Palárika, Mierová, Mládežnícka.

Ďakujeme za porozumenie!

Július Bodor, riaditeľ sekcie 

Dispečingy, SSD, a.s.
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Dňa 27.11.2019 sa v Kultúrnom 

centre v Banskej Štiavnici 

konalo valné zhromaždenie 

oblastnej organizácie cestov-

ného ruchu Región Štiavnica. 

Po ukončení štvorročného funkč-

ného obdobia sme volili nové pred-

stavenstvo organizácie.

Región Štiavnica mal ku dňu kona-

nia valného zhromaždenia 70 čle-

nov, z toho 57 subjektov podnika-

júcich (alebo činných) v cestovnom 

ruchu a 13 obcí. Na valnom zhro-

maždení sa zúčastnilo 65 subjek-

tov. V  hlasovaní si zvolili predsta-

venstvo v  zložení Mgr. Nadežda 

Babiaková (predsedníčka), Ing. Ľu-

dovít Kaník (podpredseda) a  šesť 

ďalších členov: Ing. Ivetu Niňajo-

vú (RA BBSK), Ing. Danku Lóžio-

vú (Podhorie), Ervína Családiho 

(Vyhne), Martina Kminiaka (Svätý 

Anton), za podnikateľov Mgr. Mar-

tina Macharika a Ing. Igora Bross-

manna. Do dozornej rady zvoli-

li RNDr. Ľubicu Kukovú a Ľudmilu 

Blaškovú, za výkonného riaditeľa 

potvrdili Igora Kuhna.

Región Štiavnica pracuje už sko-

ro 8 rokov pre rozvoj cestovného 

ruchu. Za tento čas narástol po-

čet návštevníkov viac ako šesť-

násobne. Sme aktívni v  štyroch 

oblastiach. Prvou je informovať 

návštevníkov, ktorí sú už tu. Vy-

dávame mapu mesta v  piatich ja-

zykoch, leták pre mesto, letáky 

pre obce, cyklomapu, bedeker, aby 

návštevníci regiónu vedeli čo vi-

dieť, čo robiť  aj kde sa v  regióne 

najesť. Potreba tlačovín sa ustáli-

la cca na 40 tis. ks ročne. Hlavným 

zdrojom informácií pre návštev-

níkov je náš web banskastiavni-

ca.travel, ktorý ročne navštívi asi 

150  000 ľudí. Druhou úlohou je 

pozvať ľudí do Štiavnice. Pred rok-

mi sme písali články do novín, 

aby sme vybudovali pre Štiavni-

cu imidž. Dnes je najobľúbenej-

šou mestskou turistickou destiná-

ciou Slovákov a my sa sústredíme 

na podporu mestských a regionál-

nych podujatí. V  roku 2019 sme 

urobili 28 kampaní na facebo-

oku, ktoré videlo viac ako 380 000 

ľudí, tiež sme natočili videá o Svä-

tom Antone, Vyhniach a  Hodru-

ši. Okrem toho sme v  spolupráci 

s National Geographic produkovali 

video o Štiavnici, ktoré na stránke 

visitworldheritage.com a na strán-

kach National Geographic môžu 

vidieť cestovatelia z  celého sveta. 

Treťou oblasťou je organizácia po-

dujatí. Spolu s partnermi sme zor-

ganizovali divadelný festival Vlno-

plocha, festivaly vína Štiavnická 

vínna špacírka a  Vulkán, gastro-

podujatie Sitnianska paškrta, Čaro-

jánsku noc na Podhorí a spolupra-

covali sme na viacerých podujatiach 

obcí regiónu. Poslednou oblasťou je 

budovanie infraštruktúry turizmu. 

Z našich projektov pripomenieme: 

vybudovali alebo obnovili sme nie-

koľko náučných chodníkov, opravi-

li schody na Sitno, vybudovali sme 

a  staráme sa o  trávnik za moro-

vým stĺpom, vybudovali sme cyk-

lotrasy v regióne, obnovili vyhliad-

ku z  Nového zámku, opravili sme 

Hornohodrušský banský jarok... to 

je v krátkosti iba niekoľko z našich 

aktivít: zelenú plochu za morovým 

stĺpom, opravu schodov na Sitno, 

nové náučné chodníky na Sitne, 

na Paradajze a vo Vyhniach, úpra-

vu chodníka na Počúvadle aj Dol-

nohodrušského banského jarku, 

budovanie cyklotrás alebo zabezpe-

čenie dvoch predajných stánkov na 

Nám. sv. Trojice ako podporu pre 

remeselníkov a  drobných predaj-

cov. Projekty budovania infraštruk-

túry fi nancujeme prevažne z gran-

tov, napr. BBSK.

Plány na rok 2020

V tomto roku okrem obvyklých čin-

ností plánujeme vybudovať I. etapu 

Promenády na Počúvadlianskom 

jazere, projekt fi nancovaný z  via-

cerých zdrojov. Ďalej chceme reno-

vovať našu webovú stránku. Je pre-

ťažená množstvom podstránok, 

chceme ju zjednodušiť,  zatraktív-

niť a prispôsobiť novým technoló-

giám. Tretím projektom na tento 

rok je napísanie Stratégie rozvo-

ja turizmu v  regióne. Samozrej-

me, aktívne sa tiež zapájame do 

projektu Zaľúbená Štiavnica, kto-

rý sa po minuloročnom Meste kul-

túry stane vlajkovou loďou mesta 

pre tento rok. Z menších projektov 

by som rád spomenul odstraňova-

nie náletových drevín na vyhliad-

kach, spriechodnenie jarkov okolo 

Richňavského tajchu, informačné 

tabule vo Vyhniach a v Močiari, či 

tabuľa a smerovky k hrobu Maríny 

na evanjelickom cintoríne.

Igor Kuhn, výkonný riaditeľ 

Región Banská Štiavnica

Bilancovanie činnosti 
OOCR Región Štiavnica

INZERCIA

Preškolenie 
1. pomoci
Zamestnávateľ je v  zmysle záko-

na NR SR č. 124/2006 Z. z. §8 

povinný zabezpečiť preškolenie 

zamestnancov na poskytovanie 

prvej pomoci. Slovenský Červený 

kríž odporúča preškoliť minimál-

ne 10% zamestnancov spoločnos-

ti a preškoľovať v pravidelnom in-

tervale jedenkrát za 2 roky. Preto 

budeme veľmi radi, ak využijete 

našu ponuku a absolvujete vzdelá-

vanie v oblasti poskytovania prvej 

pomoci s nami.

Okrem školenia u odborníkov zís-

kate dobrý pocit, lebo ste prispe-

li na činnosť Domova sociálnych 

služieb pre fyzicky a mentálne po-

stihnuté deti a dospelých. V Ban-

skej Štiavnici kurz Prvej pomo-

ci realizujeme 25. 2. 2020 od 

13.hod. v SČK na Bratskej 9. Ste 

srdečne vítaní!

Kolektív SČK

Podporte nás...

Milí priatelia a  podporovatelia! 

Dovoľujeme si Vás úctivo osloviť 

o  poukázanie 2% z  dane pre OZ 

Margarétka, Bratská 9, Banská 

Štiavnica, ktoré zriadilo denný 

stacionár a poskytuje ambulantnú 

sociálnu službu pre mladých men-

tálne a telesne postihnutých ŤZP 

v pracovné dni od 7:00 do 16:30. 

Sme zariadenie rodinného typu, 

klienti tu radi chodia , našu čin-

nosť poznáte aj osobne aj zo so-

ciálnych sietí. Ďalej poskytujeme 

v rámci projektu terénnu opatro-

vateľskú službu pre odkázaných 

občanov odborne kvalifi kovaný-

mi opatrovateľkami. V roku 2019 

sme zamestnali 10 opatrovateliek. 

Finančné prostriedky budú urče-

né 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 
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kam v BŠ 
a okolí ?

Aktivity, ktoré budú čakať 

Banskú Štiavnicu vrámci 

projektu „Zaľúbená Štiavnica 

2020“.

Cieľom projektu Zaľúbená Štiavni-

ca je, aby najkrajšie ľúbostné ver-

še básne Marína vystúpili z knižky 

a návštevníci mesta sa s nimi stretli 

v  uliciach, podnikoch a  dokonca 

aj pri romantických prechádzkach 

v  prírode v  okolí Banskej Štiavni-

ce. Projekt Zaľúbená Štiavnica 2020 

pozostáva zo 4 kľúčových aktivít:

1. Poézia v uliciach

Na operadlá mestských lavičiek po-

stupne pribudnú desiatky veršov 

Sládkovičovej Maríny v slovenskom 

aj v anglickom jazyku. „Vďaka tomu 

sa s Marínou, naším slovenským národ-

ným kultúrnym pokladom, stretne citli-

vou formou každý návštevník Banskej 

Štiavnice. Veríme, že si takto báseň Ma-

rína nájde cestu aj k  tým ľuďom, kto-

rí sa s básňou doteraz nestretli alebo si 

cestu k básni ešte len hľadajú,“ vysvet-

lil Brossmann. Na operadlách budú 

zároveň umiestnené aj QR kódy, 

vďaka ktorým sa návštevníci dozve-

dia, čo všetko môžu v rámci projek-

tu Zaľúbená Štiavnica zažiť.

2. Miesta, ktoré zrodili Najdlhšiu 

ľúbostnú báseň sveta

Pripravuje sa aj mapa 20 najkraj-

ších lokalít súvisiacich so zrodom 

básne Marína, ktoré žiadny náv-

števník Štiavnice nesmie minúť. 

Sú to autentické miesta, ktoré Ma-

rína a Sládkovič skutočne navštívi-

li a ktoré boli inšpiráciou pre verše 

Maríny. Na rozdiel napríklad od bal-

kónu vo Verone, na ktorom Júlia ni-

kdy nestála, pretože nikdy nežila, je 

Banská Štiavnica plná autentických 

zákutí, kde Marína a Sládkovič sku-

točne prežili svoju osudovú lásku. 

Jednotlivé lokality budú v  najbliž-

ších týždňoch zverejnené postupne 

na www.zalubenastiavnica.sk.

3. Mestská hra „Zlož vlastnú ľú-

bostnú báseň z  krásnych veršov 

z Maríny“

Vznikne inovatívna sieťovacia plat-

forma, ktorá zážitkovým spôsobom 

prepája turisticky atraktívne pre-

vádzky komerčného i  nekomerč-

ného charakteru. Každá zo zhruba 

20 zapojených prevádzok má adop-

tovaný jeden verš z básne Marína, 

ktorý počas celého roka ochraňuje 

a popularizuje. Každá z týchto pre-

vádzok ponúkne hosťom nový „ľú-

bostný“ produkt. Po jeho zakúpe-

ní dostane hosť nálepku s veršom. 

Verše si v  ľubovoľnom poradí vle-

puje do herného plánu vo forme 

prázdnej knižky. Cieľom hry je zís-

kať čo najviac veršov a zložiť si tak 

svoju vlastnú ľúbostnú báseň z ver-

šov Maríny. Štart hry je naplánova-

ný na máj 2020. 

4. Festival ľúbosti a  krásy – 

Štiavnický Ľúbfest

Prvý ročník trojdňového roman-

tického festivalu oslavujúceho ľú-

bosť a krásu bude prebiehať na Ná-

mestí svätej Trojice a  v  priľahlých 

uličkách od 19. do 21. júna 2020. 

Program plný prekvapení, aké ešte 

v  Banskej Štiavnici nezažili, bude 

zverejnený priebežne na stránke 

www.zalubenastiavnica.sk.

Kristína Kohútová,

Zaľúbená Štiavnica

Projekt Zaľúbená Štiavnica 2020

6. február 2020

V roku 2020 sa Základná škola Jo-

zefa Horáka zapojila do projektu 

Škola bez nenávisti. Jednou z  pr-

vých akcií realizovaných v rámci da-

ného projektu bol práve Deň bez 

mobilu.

Už počas 5. februára prebiehali prí-

pravy na tento deň, ktorý sa ofi ci-

álne uskutočnil 6. februára. Devia-

taci a  siedmaci chodili po triedach 

prvého a druhého stupňa a vyzýva-

li žiakov a učiteľov, aby si nasledu-

júci deň nechali mobily doma. Prvý-

krát sa tento deň oslavoval v  roku 

2001 a vznikol z iniciatívy francúz-

skeho spisovateľa Phila Marsoa. 

Tento spisovateľ vyzval ľudí, aby sa 

zamysleli nad svojimi životmi pod 

vplyvom mobilných zariadení.

6. februára na našej škole prebieha-

lo sčitovanie detí a pedagógov, ktorí 

si v tento deň nechali svoj mobilný 

telefón doma. Deviataci navštívi-

li všetky triedy a  zisťovali, kto sa 

v tento deň dokázal svojho mobilu 

vzdať. Každý, kto si v tento deň do 

školy svoj mobil nepriniesol, dostal 

za odmenu nálepku symbolizujúcu 

Deň bez mobilu.

A  výsledok? Narátali sme až 250 

žiakov a pedagógov z celkových 479 

ľudí našej školy, čo je celkom sluš-

né číslo. Ďakujeme všetkým žiakom 

i učiteľom, ktorí sa do našej výzvy 

zapojili a tešíme sa na ďalšie zaují-

mavé aktivity, ktoré nám projekt 

Škola bez nenávisti prinesie!

Ema Antošíková, žiačka 9.a

Výzva: Deň bez mobilu 
– ZŠ Jozefa Horáka

Žiaci školy získali odmenu  foto Archív autora

21. – 22. 2. Prázdniny v dielničke. 

Tvorivé dielne na rôzne témy pre 

deti aj dospelých.

Dielnička v Kammerhofe, Kammer-

hofská 2, BŠ, 12:00 – 16:00 v sobotu 

22.2 od 9:00 – 14:00.

Drieňovské Fašiangy. Fašiango-

vý sprievod Drieňovou od Základ-

nej školy J. Kollára, L. Svobodu, BŠ, 

9:30.

22.2. Koncert: Guitar night. Gi-

tarové duo s  hosťami sa predstaví 

v KC Eleuzína, Horná ružová 1, BŠ, 

20:00.

Hravý Starý zámok 2020. Netra-

dičná a zábavná rodinná hra s indí-

ciami získanými v tajomných záku-

tiach Starého zámku. Starozámocká 

11, BŠ, 9:00.

Ruinkvíz: Harry Potter. Zábava a sú-

ťaž na tému Harry Potter v Ruinbar, 

Nám. sv. Trojice 5, BŠ, 21:00.

Zimomravenie: Rodinný festival 

s bohatým programom v meste, ex-

pozíciách SBM aj v  Antikvariátiku, 

KC, Kammerhofská 1, BŠ.

Tradičná dedinská zabíjačka. Obec 

Banská Belá, 8:00.

Koncert: San Borondon Cyclo Fan-

faria. Art Cafe, Akademická 327/2, 

BŠ, 21:00.

Vernisáž: Najstaršia a  najväčšia 

mrkva. Vernisáž spojená s premie-

taním fi lmu Janove Zrno.

Hájovňa – Červená Studňa, Nad 

Rozgrundom 1, BŠ, 16:30.

Z  noše: Workshop tradičných sva-

dobných piesní. Kumšt UM – štúdio 

kultúry a umenia, Rad. Nám.14, BŠ, 

10:00 – 14:00.

25.2. Festival Scandi: Dokonalý Pa-

cient, Festival severských fi lmov 

predstaví príbeh reportéra, ktorý 

spochybnil celý právny systém. Kino 

Akademik, Nám. sv. Trojice 3, BŠ, 

18:30.

Pochovávanie basy, KD Ilija, hudba 

Jewel, 19:00, vstupné: 3,-€

26. – 27.2. Prázdniny v  dielničke. 

Tvorivé dielne na rôzne témy pre 

deti aj dospelých.

Dielnička v Kammerhofe, Kammer-

hofská 2, BŠ, 12:00 – 16:00.

27.2. Expedičná Kamera 2020, Ve-

čer plný zážitkového cestovania 

v kine Akademik, Nám. sv. Trojice 3, 

BŠ, 17:00.

29.2. Čarovný Klinger 2020, 4. roč-

ník zimného plávania v tajchu Klin-

ger, BŠ, 13:00.

29.2. Večer Karola Duchoňa. Trotu-

ar cafe, A. Kmeťa 14/126, BŠ, 20:00.

Región Banská Štiavnica
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Menovaná obec privítala 

v nedeľu, 16.2.2020 ministerku 

MPRV SR – Gabrielu Matečnú, 

ako aj ďalšie významné 

osobnosti pri príležitosti 

posvätenia Kaplnky sv. Jána 

Nepomuckého.

Úvodom hostí aj občanov pozdra-

vil riaditeľ Múzea vo Sv. Antone, 

Ing. Štefan Engel, PhD. Na počesť 

tohto úkonu sa rozozvučali zvony 

z  kaštieľa, pochádzajúce z  hradu 

Čabraď, ktoré sa k slovu hlásia len 

pri významných udalostiach. Táto 

ňou nesporne bola. Po akte posvä-

tenia kňazom obce, Michalom Ba-

lážom, sa prítomným prihovára aj 

ministerka MPRV SR. Vysoko oce-

ňuje tento počin zo strany kaštieľa, 

aj zvyšok jeho rekonštrukcie a  ak-

tívne práce na ňom. Kaplnku vníma 

ako verejné miesto, pre všetkých 

pocestných a veriacich. Podľa nej by 

mal byť tento priestor otvorením 

k ľudskosti, ktorý tak veľmi potre-

bujeme a ktorý symbolizuje aj kľúč, 

ktorý dostala od pána Engela. Krát-

kym programom prispeli domáci 

chrámový spevokol a starosta obce 

Martin Kminiak s  DFS Lúčka. Pri 

svojom príhovore zároveň poďako-

val aj bývalému dlhoročnému riadi-

teľovi múzea Ing. Mariánovi Čížovi. 

Na záver ešte súčasný riaditeľ pred-

stavil prítomným dve kovové pre-

kvapenia. Išlo o nové mreže a zám-

ku v tvare srdca do kaplnky, ktorú 

symbolicky na ňu pripevnila minis-

terka Matečná.

Bližšie informácie o  celom projek-

te mi ešte podal Ing. Štefan En-

gel, PhD.

Aký bol dôvod otvorenia kaplnky?

Jedná sa o kompletnú rekonštruk-

ciu pôvodnej prícestnej kapln-

ky z  obdobia neskorého baroka 

1755 – 1758. Cieľom bola záchrana 

jedinečného objektu s  pôvodným 

interiérom a freskomaľbami od An-

tona Schmidta, ktorých je na Slo-

vensku veľmi málo. Ministerstvo 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 

SR ako zriaďovateľ Múzea vo Svä-

tom Antone si plne uvedomuje dô-

ležitosť záchrany týchto pamiatok, 

a  preto na ňu vyčlenil 180  000€. 

Skvost je okrem kaštieľa jedným zo 

4 objektov (sýpka, skleník, viecha), 

ktoré spravuje múzeum ako maje-

tok štátu.

Ako súvisí príbeh svätca J. Nepo-

muckého s týmto miestom?

Kaplnka nesie meno svätca, kto-

rý bol rodovým patrónom pôvod-

ných majiteľov kaštieľa Koháryov-

cov. Úctu, ktorú mu ako svätcovi 

prejavovali možno nájsť aj v kapln-

ke kaštieľa, kde v sklenenej truhle 

bočného oltára leží voskovo-dreve-

ná fi gurína sv. Jána Nepomuckého. 

Je uctievaný ako mučeník spoved-

ného tajomstva a  patrón pri prí-

rodných pohromách a  povodniach 

(vďaka spôsobu jeho smrti). Jeho 

vyobrazenie možno nájsť na mno-

hých miestach, predovšetkým na 

mostoch.

Priblížte nám aj prebiehajúcu re-

konštrukciu kaštieľa?

V  roku 2019 prebiehala a  ešte 

úspešne pokračuje rekonštrukcia 

kaštieľa vo Svätom Antone, v  kto-

rom sídli jedinečné celoslovenské 

poľovnícke múzeum. Na túto vý-

znamnú investičnú akciu bolo vy-

členených 3,3 mil.€ a  bude ukon-

čená v auguste 2020. Významná je 

vďaka nášmu zriaďovateľovi, kto-

rým je MPRV SR. Ministerstvo si 

plne uvedomuje dôležitosť zachova-

nia vzácneho kultúrneho a prírod-

ného dedičstva pre budúce generá-

cie a jeho prezentácie pred svetom. 

Im patrí veľké poďakovanie!

Rekonštrukcia sa dotýka nádvo-

ria, suterénnych priestorov v  se-

vernom a  južnom krídle, vybudo-

vanie kaviarne na prízemí južného 

krídla, obnova banketky na poscho-

dí vo východnom krídle, vybudova-

nie sociálneho zariadenia v baroko-

vej sýpke v prízemí a vybudovanie 

modernej čističky odpadových vôd, 

tzv. vegetačná čistiareň.

Hlavnou myšlienkou navrhova-

ných dispozičných úprav je vytvoriť 

polyfunkčný priestor, ktorý umož-

ní funkčnú a prevádzkovú variabili-

tu. To znamená, že rekonštruované 

priestory môžu slúžiť podľa potreby 

a požiadaviek múzea v prospech ve-

rejnosti.

Daniela Sokolovičová

Vzácna udalosť vo Svätom Antone

Posvätenie Kaplnky sv. Jána Nepomuckého  foto archív autora

V  pondelňajšie dopoludnie, 10. 2. 

2020, nás žiačka ZŠ J. Horáka So-

fi a Alexandrovna Kuranova repre-

zentovala v krajskom kole 14. roční-

ka celoslovenskej súťaže Ruské slovo, 

v ktorej sa svojím speváckym preve-

dením ruskej piesne Koň, s  klavír-

nym sprievodom 

p. uč. A. Kružlico-

vej, umiestnila na 

krásnom 2. mieste. 

K jej úspechu srdeč-

ne blahoželáme!

ZŠ J. Horáka

Úspech po rusky

Prázdniny 
v múzeu
Slovenské banské múzeum pozýva 

do svojich expozícií špeciálne aj po-

čas jarných prázdnin.

Expozícia Banské múzeum v prí-

rode – skanzen, bude špeciálne 

otvorená v termínoch: 19. – 23. 2., 

26. – 1. 3. a 4. – 8. 3. prostredníc-

tvom vstupov o 9:00, 12:00 a 15:00 

hod.

Mineralogická expozícia, Bergge-

richt pozýva do Geobádateľne na ak-

tivity: 19. februára: Urob si zo šutra 

drahokam, 26. februára a  4.mar-

ca 2020: Čačky mačky pre detičky 

a možno aj pre mamičky – výroba 

náramkov z rôznych druhov mine-

rálov podľa vlastného výberu vždy 

o 13:00 hod.

Kontakt: tel.: 045/692 05 35, 

geobadatelna@muzeumbs.sk

Dielnička v Kammerhofe ponúkne 

tvorivé aktivity: 21. februára (12:00 

– 16:00): pletenie na prstoch, šnú-

ročky – lietačky, smaltovanie príves-

kov a náušníc, batikovanie hodvábu, 

22. februára (9:00 – 14:00): miese-

nie 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 chleba, 

4.marca (12:00 – 16:00): smaltova-

nie príveskov a náušníc, plstenie

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 zá-

mok, ktorá sa uskutoční 22.februára 

2020 v čase od 9:00 do 15:00 hod.

Kontakt: Mgr. Ivana Čengerová, tel.: 

045/694 94 72,

staryzamok@muzeumbs.sk

Info a cenníky jednotlivých poduja-

tí: www.muzeumbs.sk

Mediálny partner: Štiavnické novi-

ny

Zmena programu vyhradená!

Tešíme sa na stretnutie.

Petra Páchniková

Slovenské banské múzeum

Ponuka
Základná škola Jozefa Kollára 

ponúka priestory jedálne na ko-

nanie spoločenských udalostí, 

osláv, večierkov a pod. Kontakty: 

0904 523 872, 0911 875 772.



7
číslo 7 • 19. február 2020

sn@banskastiavnica.sk OZNAMY

Spomienka

„Čas plynie, 

smútok zostá-

va, tá strata 

v srdciach bolieť 

neprestáva.“

Dňa 26. februára si pripo-

míname 1. výročie, čo nás 

navždy opustil manžel, otec 

a  starký Mgr. Jozef Čillík. 

Tí, ktorí ste ho poznali, ve-

nujte mu tichú spomienku.

Smútiaca rodina 

Spomienka

„Existujú 2 svety: 

v  jednom krátko 

prebývame a mu-

síme odísť, aby 

sme sa už nikdy 

nevrátili, a do toho druhého bude-

me musieť vstúpiť, aby sme z neho 

už nikdy neodišli...“

25. 2. si pripomenieme 10. 

výročie od úmrtia nášho 

manžela, otca a starého otca 

Petra Halaja. Tí, ktorí ste 

ho poznali, venujte mu spo-

lu s nami tichú spomienku.

Spomínajú manželka 

Janka, dcéra Adriana 

a vnučka Dorota

Spomienka

21. 2. si pripo-

menieme 1. vý-

ročie od úmrtia 

nášho drahého 

manžela, otca, 

starého otca a svokra Petra 

Santorisa. Tí, ktorí ho po-

znali, venujte mu tichú spo-

mienku. 

Manželka a dcéra 

s rodinou

oznamy, 
spomienky

Ponuka
Centrum voľného času v Banskej 

Štiavnici ponúka tanečné vystú-

penia súboru Applause na plesy, 

večierky, spoločenské akcie. V po-

nuke máme tance národné, mo-

derné, ľudové a pod. Bližšie infor-

mácie v CVČ na č. t. 0907 598 567.

J. Machilová

Celé rodiny sa chodia baviť na 

Zimomravenie! Festival, ktorý 

patrí nielen deťom, ponúka 

bohatý program na celé 

popoludnie, tentoraz na tému 

Dvojice...

22. 2. 2020

Program v Kultúrnom centre, Kam-

merhofská 1, vstupné: 5€

13:00 – 18:00 Tvorivé dielne

Zapojte sa a  odneste si z  našej ak-

cie vlastný výrobok, plný kreativity 

a radosti zo spolupráce medzi deťmi 

a dospelými.

13:00 – 18:00 Divadlo pre deti

13:00 Crocus Th eatre: Lišiac Dolar 

a Bingo

15:00 Babadlo: Ako psíček a mačička

17:00 Harry Th eater: Fónka a Tónka 

z Gramofónie

13:00 – 18:00 Spoločenské hry s Ih-

ryskom

Miestnosť plná skvelých spoločen-

ských hier pre jednotlivcov i  sku-

piny. Nechajte sa očariť svetom, 

v  ktorom nežiaria obrazovky ani 

monitory, ale vaša myseľ dostane 

poriadne dávky energie!

13:00 – 18:00 Tiché kráľovstvo

Pomôžte svojou šikovnosťou odkliať 

Tiché kráľovstvo kráľa Mateja! Sám 

alebo sama si ale nevystačíte – bude-

te potrebovať pomoc súrodenca, ro-

diča alebo kamaráta.

13:00 – 18:00 Hry s Forgim a Mirom

Užite si čas medzi predstaveniami aj 

s Forgim a Mirom, ktorí pre vás pri-

pravili kopec hravej pohybovej a di-

vadelnej zábavy.

Sprievodné aktivity Zimoravenia:

SBM: Dielnička, Kammerhofská 2

18. 2. 2020, utorok, 

12,00 – 16,00 hod.

Tvarovanie z hliny 2€, smaltovanie 

príveskov, náušníc 2 – 4,50€, bati-

kovanie tašiek voskom 4,0€

19. 2. 2020 streda, 

12,00 – 16,00 hod.

Jarné medovníky – pečenie, zdobe-

nie 2€, smaltovanie príveskov, náuš-

níc 2 – 4,50€, batikovanie 2 – 4,00€

20. 2. 2020 štvrtok, 

12,00 – 16,00 hod.

Miesenie a  pečenie chleba 2€, tka-

nie na doštičkách 2€, plstenie prí-

veskov, brošní 2€

21. 2. 2020 piatok, 

12,00 – 16,00 hod.

Pletenie na prstoch, šnúročky – lie-

tačky 2€, smaltovanie príveskov, 

náušníc 2–4,5€, batikovanie hodvá-

bu 4 – 8,50€

22. 2. 2020 sobota, 

9,00 – 14,00 hod.

Miesenie a pečenie chleba 2€, han-

drové loptičky 2, smaltovanie prí-

veskov, náušníc 2 – 4,50€

Mineralogická expozícia – Geobáda-

teľňa, Námestie sv. Trojice 6

19. 2. 2020 o 13:00 hod.

Urob si zo šutra drahokam

22. 2.2020, 9:00 – 15:00 hod.

Hravý Starý zámok – zimná rodin-

ná hra

Kino Akademik, Nám. sv. Trojice 1

Prázdninové kino

24. 2., 16:30 Ľadové kráľovstvo 2

25. 2., 16:30 Snežný chlapec

26. 2., 16:30 Dolittle

27. 2., 15:00 Labková patrola: Pri-

pravení pomáhať a zachraňovať!

28. 2., 16:30 Ľadové kráľovstvo 2

Zmena programu vyhradená!

OKŠaMK

Program Zimomravenie 2020
11. ročník detského festivalu

Ruské slovo je súťaž 

v prednese pôvodnej 

a vlastnej umeleckej tvorby 

v ruskom jazyku určená pre 

žiakov základných, stredných 

i vysokých škôl. 

Jej cieľom je prehĺbiť záujem žiakov 

o ruský jazyk a ruskú kultúru, rozvíjať 

estetické cítenie, komunikačné a  in-

terpretačné zručnosti žiakov, podne-

covať tvorivosť žiakov, propagovať 

hodnotnú ruskú literatúru. Súťaž má 

postupový charakter.

Žiakom ZŠ J. Kollára sa v tomto roku 

skutočne darilo. Na krajskom kole 

v  Banskej Bystrici získali tri ocene-

nia i postup do celoslovenského kola. 

V  jednotlivých kategóriách zvíťa-

zili tieto žiačky:

1. miesto: Liana Kružlicová – spev 

(postup do celoslovenského kola)

2. miesto: Lucia Lontošová – prednes 

poézie

3. miesto: Mária Sedlárová – prednes 

poézie

Súťaž bola tematicky venovaná 75. 

výročiu víťazstva nad fašizmom.

Vypočuli sme si veľa hodnotných reci-

tačných ukážok z ruskej poézie i prózy 

a započúvali sme sa do ľubozvučných 

melódií ruských piesní.

Na záver súťaže sme si spoločne za-

spievali nám všetkým dobre známu – 

„Kaťušu“. Dobrá nálada nechýbala. Ra-

dosť z úspechu sme predebatovali pri 

dobrom čaji a koláčiku.

Chceme sa poďakovať všetkým súťa-

žiacim žiačkam za krásny výkon a re-

prezentáciu našej školy. Veľká vďa-

ka patrí pani učiteľke PaedDr. Ľubici 

Ďurovičovej za prípravu žiakov a sta-

rostlivým rodičom, ktorí pomohli 

s  dopravou do Banskej Bystrice. Ich 

spoločné snaženie bolo ocenené. Ďa-

kujeme!

ZŠ J. Kollára

Ruské slovo

Víťazky súťaže v prednese  foto Archív ZS J.Kollára
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Znamienkom plus možno 

spojiť aj dve zdanlivo nespoji-

teľné veci.

V našom prípade dve oblasti vzdelá-

vania. Pod pojmom formálne vzde-

lávanie sa nám v mysli zjaví obraz 

školy a školských hodín. Neformál-

ne vzdelávanie zahŕňa rôzne trénin-

gy, workshopy či krúžky. Neformál-

ne vzdelávanie má za cieľ rozvíjať 

človeka ako komplexnú osobnosť, 

pričom stavia na vedomostiach, 

skúsenostiach a osobnom prístupe. 

Práve neformálne vzdelávanie má 

širšie možnosti využívať inovatívne 

metódy vzdelávania. Ako tieto me-

tódy aplikovať do formálneho sys-

tému, rešpektujúc výhody obidvoch 

foriem edukácie?

Na túto otázku hľadajú odpoveď 

traja partneri, Fundacja Active Kids 

(Poľsko), Th alia Teatro (Slovensko), 

Stredná škola cára Simeona Veľké-

ho vo Vidine (Bulharsko) v medzi-

národnom projekte reEducateMe! 

podporenom európskym progra-

mom Erasmus+. Projekt trvá od de-

cembra 2018 do novembra 2020. 

Prvá mobilita sa konala v  Poľsku, 

druhá aktuálne na Slovensku a tre-

tia prebehne začiatkom leta v Bul-

harsku.

V dňoch 8. – 16. februára 2020 bola 

hostiteľom medzinárodného tré-

ningu slovenská organizácia Th alia 

Teatro. Účastníci zo Slovenska, Bul-

harska a Poľska sa stretli v Banskej 

Štiavnici. Popri príjemnej nálade 

tréneri rozbehli workshop. Zo za-

čiatku boli aktivity zamerané hlav-

ne na spoznávanie sa medzi sebou 

a  spoznávanie kultúr. „Najlepšie na 

tom bolo to, že sa tieto aktivity páči-

li všetkým,“ hovorí Martin, jeden zo 

slovenských účastníkov.

Projekt nie je vekovo obmedzený. 

Zúčastňujú sa ho mladí aj starší, 

študenti, ale aj ľudia s  desiatkami 

rokov praxe. „V našej skupine Erasmá-

kov máme stredoškolákov, vysokoškolá-

kov, a  dokonca aj učiteľov či pracovní-

kov iných inštitúcií, ktorí sa stretávajú 

s  edukáciou obyvateľstva,“ podotý-

ka Martin Mirga z malej stredoslo-

venskej dedinky Vígľaš. Zoskupe-

nie účastníkov bolo veľmi pestré, čo 

prispelo k efektivite celého trénin-

gu. „Tým, že sme zoskupili ľudí z  ob-

lastí školstva, a  hlavne z  rôznych kra-

jín, mohli sme si popri workshopoch 

vymieňať postrehy a  nápady,“ osvet-

ľuje sprievodný jav procesu eduká-

cie Martin.

Prvá časť tréningu v Banskej Štiav-

nici bola zameraná na to, ako učiť 

druhých za pomoci bábkoherec-

tva a využívať divadelnú bábku ako 

nástroj uľahčujúci vzdelávací pro-

ces. „Naši lektori sa nám snažili pri-

blížiť bábkoherectvo ako umeleckú čin-

nosť. Následne nás učili, ako s bábkou 

pracovať ako so živým predmetom, tak-

že nám priblížili techniku animovania 

bábky. Neskôr sme sa naučili, ako pou-

žiť bábku a príbeh pri edukácii mladých 

ľudí, vrátane formálneho vzdelávania 

v  škole. Témy boli naozaj rôzne a  nie-

kedy aj náročné na spracovanie ale-

bo zosobnenie,“ vysvetľuje postupne 

účastník Martin, ktorý tohto roku 

maturuje a uvažuje o vysokej škole. 

Témy, ktoré účastníci spracúvali, sú 

reálne témy zo školských tried zá-

kladných a  stredných škôl Bulhar-

ska, Poľska a  Slovenska. Využitie 

dramatických metód v presahu ne-

formálneho a  formálneho vzdelá-

vania sa počas projektu spracúva 

aj do podoby písomných a videotu-

toriálov, ktoré môžu pomôcť mno-

hým ďalším ľuďom. reEeducateMe! 

učí ľudí, ako učiť druhých, približuje 

originálne experimentálne metódy 

vzdelávania, osvetľuje ich v  praxi, 

ale pracuje aj s  teoretickými pod-

kladmi a reálnymi príkladmi z pra-

xe v Poľsku, na Slovensku a v Bul-

harsku.

(mon)

Ne+formálne vzdelávanie ruka v ruke

Účastníci počas tréningu v Banskej Štiavnici  foto Archív reEducateMe!

V dnešnej dobe si nevieme 

predstaviť život bez internetu, 

ktorého užívateľom sú predo-

všetkým mladí ľudia a deti. 

Deti sú pritom najzraniteľnej-

šou skupinou užívateľov, a preto 

je potrebné, aby sme ich chránili 

pred nástrahami internetu.

V  rámci dňa bezpečného inter-

netu zrealizovali príslušníci Po-

licajného zboru v  dňoch od 3. 

2. 2020 do 7. 2. 2020 preven-

tívne aktivity pre žiakov základ-

ných škôl, ktoré boli zamerané 

na bezpečné používanie inter-

netu. Cieľom preventívnych ak-

tivít bolo zvýšenie povedomia 

o  nástrahách on-line sveta, ako 

aj o  pravidlách, ktoré je potreb-

né dodržiavať pri používaní in-

ternetu. Počas aktivít bol žiakom 

distribuovaný leták pod názvom 

„Viem, ako sa“ nezamotám „do so-

ciálnych sietí“, ktorý upozorňuje 

deti a mladých ľudí na zodpoved-

né používanie internetu a  no-

vých informačných technológií, 

mobilných telefónov, ako aj  na 

ochranu súkromných údajov na 

webových stránkach a na sociál-

nych sieťach.

OR PZ v ZH

Deň bezpečného internetu

Hľadá si 
domov…
Občianske združenie Murko, 

Kakalík a Miška je združenie, kto-

rého snahou je zvyšovanie pove-

domia o ochrane a právach zvierat.

Naším hlavným zámerom je však 

záchrana voľne sa pohybujúcich 

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.

Mačička trojfarebná Trojka si hľadá 

domov, je odčervená a kastrovaná.

Bližšie info k  adopcii na: 

www.ozmurko.sk, na Fb stránke: 

Občianske združenie Murko, Kaka-

lík a Miška, kontakt: 0910 903 947.

Ak chcete naše OZ podporiť 2%, 

môžete tak urobiť osobne, prípadne 

elektronicky na: https://pfseform.

financnasprava.sk/Formulare/

eFormVzor/DP/form.414.html

Labky vám budú zato vďačné!

OZ Murko

Drieňovské 
fašiangy

V piatok 21. februára 2020

Fašiangový sprievod Drieňovou 

od ZŠ J. Kollára o 9.30 hod..

Na ľudovú nôtu zahráme a zaspie-

vame:

o 9:40 MŠ

o 9:55 Domov Márie

o 10:15 Terno

o 10:25 Tesco

ZŠ - J. Kollára, BŠ

citát

„Ďakovať jeden druhému vedie k ob-

nove manželstva“.

Gordon MacDonald
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Aktuálne v kine Akademik

Piatok 21.2. o 18:30 hod.

Chlap na striedačku
Komédia, 90 min., MP:12, vstup-
né: 5€. Pätnásť rokov vydatá 
Zuzana jedného dňa zistí, že jej 
manžel Jiří má už dlhšiu dobu 
pomer s inou ženou. Zuzana ne-
váha, rozhodne sa svoju sokyňu 
Lenku navštíviť a dať jej netra-
dičný návrh. Jej plán je priam 
škandalózny. Navrhne jej, aby si 
starostlivosť o Jirku rozdeli-
li a urobili tak z neho chla-
pa na striedačku. Lenka po pr-
votnom šoku súhlasí a obe ženy 
predstavia tento nový spôsob ži-
vota Jirkovi.

Sobota 22.2. o 18:30 hod.

1917
Vojnový, dráma, 119 min., MP:15, 
vstupné: 5€. Režisér fi lmov Spec-
tre a Skyfall, Sam Mendes, pri-
chádza s novou vojnovou drámou. 
Dvaja britskí vojaci v prvej 
svetovej vojne majú podľa roz-
kazu preniknúť ďaleko za nepria-
teľskú líniu a doručiť správu 
o odvolaní zajtrajšieho útoku 
ich vlastnému oddielu. Ak zly-

hajú, ich celý oddiel padne do 
pasce a nastane masaker.

Nedeľa 23.2. o 16:00 hod.

Ježko Sonic
Akcia, animovaný, dobrodružný, 
90 min., MP, vstupné: 5€.
Super rýchly ježko Sonic z cu-
dzej planéty sa spojí s výrazne 
pomalším vidieckym policajtom, 
aby prekazili plány vynalieza-
vého Dr. Robotnika, ktorý chce 
s pomocou Sonicových schopnos-
tí ovládnuť svet a celý vesmír.

Nedeľa 23.2. o 18:30 hod.

Vtáky noci 
a fantastický 
prerod Harley Quinn
Akcia, dobrodružný, 120 min., 
MP:15, vstupné: 5€. Vo fi lme Vtá-
ky noci a fantastický prerod 
jednej Harley Quinn rozpráva 
hlavná hrdinka svoj prekvapivý 
príbeh tak, ako to vie len ona. 
Keď sa v Gothame jeho najnechut-
nejší sebestredný zločinec Roman 
Sionis a jeho horlivá pravá ruka 
Zsasz zamerajú na dievča menom 

Cass, mesto počas jej hľadania 
okamžite prevrátia hore nohami.

Utorok 25.2. o 18:30 hod.

Dokonalý pacient
Triler, 122 min., MP:15, vstup-
né: 5€. Podmanivý príbeh o naj-
väčšom právnom škandále vo švéd-
skej histórii, príbeh reportéra, 
ktorý spochybnil celý právny 
systém. Hannes Råstam sa veno-
val dokazovaniu nevinnosti Tho-
masa Quicka, popritom však odha-
lil právny chaos, ktorý Quicka 
odsúdil na život v psychiatric-
kom väzení. Nikto sa však nezau-
jímal o oslobodenie a prepuste-
nie najhoršieho sériového vraha 
vo Švédsku, kanibala a znásil-
ňovateľa, ktorý bol odsúdený za 
osem vrážd a priznal sa k ďalším 
dvadsiatim piatim. 

Štvrtok 27.2. o 17:00 hod.

Expedičná kamera 
2020
Dokumentárny, 180 min., vstupné: 
3€. Večer plný adrenalínu a zá-
žitkového cestovania.

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 konzumá-

ciu v  hodnote 10eur v  pizzerii, 

reštaurácii Black M, Nám. sv. Tro-

jice 6/2, Banská Štiavnica si vý-

herca môže vyzdvihnúť v  redak-

cii ŠN. Správne znenie krížovky 

z  č.5/2020: „Keď Ti bude v  živo-

te najhoršie, otoč sa k  slnku a všet-

ky tiene padnú za Teba.“ Výhercom 

sa stáva Marta Lunterová, Ban-

ská Štiavnica. Srdečne blahože-

láme! Tento týždeň hráte o  pou-

kážku na konzumáciu v  hodnote 

10eur v pizzerii, reštaurácii Black 

M, Nám. sv. Trojice 6/2, Banská 

Štiavnica. Vašou úlohou je správ-

ne vylúštiť krížovku a  zaslať ju 

spolu s kupónom do redakcie ŠN 

v termíne do 02.03.2020.

V tajničke sa ukrýva výrok A. Lo-

rinca:

A., Spojka, pomôcka na kálanie 

dreva, taška,

B., Začiatok tajničky,

C., Ampér, hudobný nástroj, 

okús, dusík a kyslík,

D., Pichlo, hviezda, húska,

E., Ovečka, František, seriálový 

medveď,

F., Leví česky, žena, zosúladenie,

G., Ozn. ruských lietadiel, čistia-

ca pasta, les, česká národnosť,

H., Druh minerálnej vody, fran-

kovka, pokrik na koride,

I., Určite, prútik, 1000 kg,

J., 3. časť tajničky,

K., Prehŕňa vlasy, pošta v PC, Ná-

rodná kriminálna agentúra.

1., Otec, 2. časť tajničky, fúka,

2., Nezískaj lovom, chlp, arzén,

3., Nárečové slovo, 601 v  Ríme, 

trinitrotoluén skr., ozn. áut Slo-

venska,

4., Sukňa nárečovo, skupina po-

rotcov,

5., Hrubý povraz, bydlisko kňaza, 

mop naopak,

6., Izabela, suchá tráva, aršíky,

7., Nezotri, sprostí,

8., Sladký nápoj, zlostil sa,

9., Dierkovaná výšivka, borí, 

zvuk hudby,

10., Domáce strážne zviera, veľká 

miestnosť, manželka Chaplina,

11., Síra a dusík, nič, čln,

12., Samohlásky v  slove Mary, 

Koniec tajničky, lovkyňa perál.

Pomôcky: Balu, Toro, Fatra, fi čí, 

As, inu, Ama, Oona.

Pozn. aut.: Interpunkčné zna-

mienka sa neberú do úvahy!

Pripravuje: Anna Rihová

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

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Kupón č. 7
Krížovka
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V nedeľu 16.februára 

2020 sa Kaviareň Sírius na 

Železničiarskej ulici číslo 12 

opäť premenila na nádherne 

živú, pestrofarebnú galériu, 

otvárajúcu náruč miestnym 

umelcom, pre ktorých umenie 

nie je profesiou, ale niečím 

navyše, prečo ich srdce bije 

s nadšením a láskou. 

Katarína Legáthová Kubíková sa 

preto práve tu rozhodla usporiadať 

svoju, v poradí už druhú, autorskú 

výstavu.

A  rozhodla sa dobre. Krásnym ob-

razom lahodila vôňa kávy, než-

ná hudba, poézia, úprimné vy-

znania autorky, aj slzičky dojatia 

a vďačnosti za čas, kvety a priazeň 

všetkých prítomných. Toto je pre 

umelca dôležitou spätnou väzbou 

i povzbudením do ďalšej práce. Ses-

terské duo, fl autistka Miriama Ba-

číková a violončelistka Mariana Já-

nošíková, ponúkli to najlepšie zo 

svojho hudobného repertoáru, pár 

veršov z vlastnej tvorby pridala au-

torka tohto článku, ale naj-

žiarivejšou ,,hviezdičkou“ 

sviatočného podvečera 

bola Katka a jej tvorba, pri 

ktorej je šťastná a  zabúda 

na všetky starosti každo-

denného života. Táto šar-

mantná dáma je veľmi ši-

kovná a  kreatívna nielen 

v oblasti výtvarného ume-

nia. Už dávnejšie jej totiž 

učaroval svet módy, navr-

hovala a  šila šaty pre seba 

a svoje deti, a v súčasnosti 

vyrába roztomilé textilné 

hračky, k čomu ju inšpiru-

je jej malý vnúčik. Venovala 

sa aj sochám a ako mi v roz-

hovore prezradila, plá-

nuje sa k  nim ešte vrátiť. 

Osobný šarm a  zmysel pre krásu 

vnáša Katka aj do svojho reálne-

ho zamestnania. Pracuje v predajni 

s obuvou v historickom centre Ban-

skej Štiavnice a cteným zákazníkom 

vždy rada poradí pri výbere topánok 

a módnych doplnkov.

Dobrých ľudí sa všade veľa zmes-

tí, a aj keď kaviareň Sírius v nedeľu 

popoludní prekonala svoju kapaci-

tu, všetci sa cítili dobre. Ak ste tam 

náhodou neboli a chcete sa potešiť 

pohľadom na Katkine obrazy pri 

dúškoch voňavej kávy, môžete tak 

urobiť do konca apríla 2020.

Janka Bernáthová

Svet farieb Kataríny Kubíkovej

Dňa 7. 2. 2020 sa naši žiaci zo 

základnej a aj strednej školy 

Katolíckej spojenej školy 

sv. F. Assiského zúčastnili 

medzinárodnej robotickej 

súťaže Robotiáda v Brne. 

Súťaž to bola s medzinárodným za-

stúpením a  okrem tímov z  Čiech 

a  Slovenska boli prítomné aj tímy 

z Maďarska, Poľska a Ukrajiny. Cel-

kový počet zúčastnených žiakov sa 

blížil k číslu 600. Súťažilo sa v rôz-

nych disciplínach a niektoré z nich 

boli ešte rozdelené zvlášť pre zá-

kladné a  zvlášť pre stredné školy. 

Každý z tímov mohol súťažiť aj vo 

viacerých disciplínach, čo sa aj veľ-

mi využívalo. Pre názornosť uve-

diem najviac obsadené disciplí-

ny aj s  počtom súťažiacich tímov 

– Čiara (61+39), Šprint (81), Diaľ-

kový medveď (51). Veľmi nás teší, 

že naši žiaci sa medzi takou veľkou 

konkurenciou nestratili. Naši ôs-

maci, Filip, Nicolas a  Karol, obsa-

dili v  celkovom poradí v  disciplíne 

„Čiara“ medzi základnými školami 

2.miesto. Ich mladší spolužiaci, pia-

taci, Tom a Daniel v disciplíne „Diaľ-

kový medveď“ obsadili 18.miesto. 

Naši stredoškoláci, prváci Mar-

tin, Samo, Richard a Daniel po veľ-

mi napínavom priebehu skončili na 

3.mieste v  „Čiare“ medzi stredný-

mi školami. Za úspechmi stojí ob-

rovské množstvo času, ktoré tomu 

všetci venovali a ktoré sa zužitkova-

lo a  pretransformovalo do nových 

zážitkov, vedomostí a skúseností. 

Nedá nám ešte nenapísať aj pár 

slov o  predchádzajúcich poduja-

tiach v minulom roku. V roku 2019 

sa Nicolasovi a  Filipovi darilo aj 

na iných súťažiach. Na Robohraní 

2019 vo Zvolene obsadili 2.miesto, 

aj keď boli zo základnej školy a sú-

ťažili ako jediní s  ostatnými, ktorí 

boli zo stredných škôl. V Žiline na 

RoboRave 2019 v  Lego Sume ob-

sadili 1.miesto. V Košiciach na RBA 

2019 obsadili 3.miesto a ich mlad-

ší spolužiaci (štvrtáci) Tom a  Da-

niel 11.miesto z celkového počtu tí-

mov 45. Zaujímavosťou tu bolo to, 

že neboli rozdelení medzi základ-

né a stredné školy, ale všetci súťažili 

spoločne. Na tejto súťaži sa darilo aj 

žiakom zo ZŠ J. Horáka, ktorí obsa-

dili 5.miesto.

Samozrejme, že okrem úspechov 

si všetci zúčastnení prešli aj ne-

úspechmi. Neúspech teba prijať 

s pokorou a poďakovať sa mu, pre-

tože on nám ukáže, čo všetko ne-

vieme, aj keď sme si mysleli, že sme 

v  tom „jednotky“. V našom regióne 

máme veľmi šikovných, technic-

ky zdatných žiakov. Je dobré, že im 

vytvárame podmienky pre ich ďalší 

rozvoj a možno aj ukazujeme smer 

pre ich kamarátov, že voľný čas sa 

dá tráviť zmysluplne a kreatívne.

Jozef Siska

Robotiáda

Bod K
Bratská 9 (budova Materská ško-

la), sídl. Drieňová, B. Štiavnica

Február 2020

Štvrtok 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 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 26. 2. o 16:00 hod.

Výtvarný workshop blackout 

poetry

Dana Iliášová Mazalová bola hna-

cím motorom pri projekte Pssst! 

na Drieňovej. Vo výtvarnom work-

shope 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 ich využitia v praxi v tejto 

hektickej dobe.

OKŠaMK

Oznam
Milí záhradkári, dňa 28.3.2020 

sa bude konať degustácia vín 

v  Pukanci. Záujemcovia sa môžu 

prihlásiť na t. č.: 0903 250 921 

alebo v predajni Imo Elektro u Bo-

huša.

Výbor ZO – SZZ v Štefultove 
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INZERCIA Mestské 
kúpele 
– plaváreň. 

Otváracie hodiny:

Plavecký bazén

PO: Zatvorené, UT: 11:00 – 20:30 

(15:00 – 17:00 – celý bazén PK)

ST – PI: 13:00 – 20:30 

(15:00 – 17:00 – celý bazén PK)

SO – NE: 14:00 – 20:30

PK – Plavecký klub BŠ

Wellness

PO: Zatvorené

UT: muži – 13:00 – 20:30

ST: ženy – 13:00 – 20:30

ŠT: muži – 13:00 – 20:30

PI: ženy – 13:00 – 20:30

SO: zmiešaná – 14:00 – 20:30

NE: zmiešaná – 14:00 – 20:30

Cenník bazén:

Dospelí: 2,50€/hod. Deti, žiaci 3 – 

15 rokov 1,50€/hod. Študent do 

16 rokov 2€/hod., Seniori, ZŤP 2€/

hod.

Cenník wellness:

Dospelí: 5€/hod., 6€/2hod. (bazén 

+ sauna). Deti, žiaci 3 – 15 rokov: 

2€/hod. Študent do 16 rokov: 3€/

hod. Seniori, ZŤP: 3€/hod.

Kúpele – plaváreň

Poskytuje služby:

– plávanie v plaveckom bazéne pre 

širokú verejnosť, deti, mládež, dô-

chodcov a osoby so zdravotným po-

stihnutím

– prenájom plaveckého bazénu for-

mou objednávok pre školy, fi rmy, 

organizácie a súkromné osoby

– oddelenú aj zmiešanú saunu pre 

ženy a  mužov s  odpočivárňou, 

ochladzovacím bazénom a vírivkou

– predaj jednorazových vstupeniek 

a permanentiek

Bytová správa, BS

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



Týždenník Mesta Banská Štiavnica vychádza každý štvrtok, redakčná uzávierka je v pondelok do 14:00 re-

daktor: Mgr. Michal Krížredakčná rada: Mgr. Nadežda Babiaková, Ing. Ivana Ondrejmišková, Janka Ber-

náthová, Filip Golian, Ivan Beňo, Mgr. Ingrid Kosmeľová, Miroslava Luptáková, Mgr. Martin Macharik, JUDr. Gej-

za Volf jazyková úprava: Katarína Kissovásadzba a dizajn: Mgr. Mária Siskováadresa redakcie: Mestský úrad Banská Štiavnica, oddelenie kultúry, 

športu a mediálnej komunikácie, Kammerhofská 1, Banská Štiavnica, tel.: 045 6949652, 0918 688 850, e-mail: michal.kriz@banskastiavnica.sk. Reg.č. SKP 

27. Podávanie nov. zas. povolené OZ SsRP B.Bystrica č.j. 1167/94-PTP zo dňa 6.4.1994vydavateľ: Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 

Banská Štiavnica, IČO 00 320 501evidenčné číslo: EV 4429/11ISSN 1337-8023tlač: Nikara, Krupinaredakcia si vyhradzuje právo redakčného 

krátenia a úpravy rukopisov! Nevyžiadané rukopisy a fotografi e redakcia nevracia. Akékoľvek preberanie, rozmnožovanie a ďalšie rozširovanie článkov, ich 

častí, výtvarných riešení a reklám bez predchádzajúceho písomného súhlasu redakcie je podľa Autorského zákona zakázané. Obsah článkov nemusí byť vždy 

totožný s názorom redakcie. © Redakcia Štiavnických novín

12
číslo 7 • 19. február 2020

sn@banskastiavnica.skINZERCIA

 Kúpim starý dom aj v zlom stave 

v BŠ a blízkom okolí, platba v hoto-

vosti, tel.č.: 0903 506 693

 Rizikové spilovanie stromov 

a opilovanie, tel.č.: 0940 870 762

Obmurovávam z  kameňa hroby, 

odlievam z  farebného betónu. Re-

novujem, vyrábam z  kameňa ná-

hrobné kamene aj s  tabuľkou, fot-

Výkup parožia, tel.č.: 0904 834 937

 Kúpim striebro a zlato, tel.č.: 

0940 870 762

 Ponúkam 4ks zánovných (4 r.) 

akumulačných pecí značky FENIX 

ECODYNAMIC VFMI 20/30, tel. č.: 

0903 932 320

reality

inzercia

služby

Sociálna – SeniorSociálna – Senior
prepravná služba Banská Štiavnicaprepravná služba Banská Štiavnica

Pre seniorov a návštevníkov Pre seniorov a návštevníkov 
nemocnice. Pre seniorov a ZŤP.nemocnice. Pre seniorov a ZŤP.
Pre ZŤP na invalidnom vozíkuPre ZŤP na invalidnom vozíku

0948 460 7000948 460 700
Pracovná doba:Pracovná doba:

Pondelok – Piatok 6:30 – 17:00Pondelok – Piatok 6:30 – 17:00

najlepšie ceny v meste

CITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

0,55/km
v BS

Raňajky Raňajky 
Obedy Obedy 
VečereVečere

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

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

"Pre pocit pohody""Pre pocit pohody"

Kantína Tratória Kantína Tratória 
Banská Štiavnica Banská Štiavnica 

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

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

Kontakt: 0903 506 693Kontakt: 0903 506 693

kou či inými doplnkami. Viac info 

a foto na tel.č.: 0904 845 562

Hľadám opatrovateľku, tel.č.: 

0910 210 444

Inzerujte aj vy
v Š  avnických

novinách


