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Dobrú správu, pre obyvateľov 

Banskej Štiavnice a priľahlého 

regiónu, oznámil dňa 23.2.2016 

osobne minister zdravotníctva 

Slovenskej republiky Viliam 

Čislák primátorke mesta, 

že akceptujúc zdôvodnenia, 

nutnosti, potreby a požia-

davky mesta, bude v Banskej 

Štiavnici opäť fungovať RLP 

(rýchla lekárska pomoc).

Následne sa uskutočnilo vo štvrtok 

25.2.2016 osobné rokovanie  pri-

mátorky mesta s MUDr. Mirosla-

vom Chabroňom, námestníkom 

riaditeľa Záchrannej zdravotnej 

služby Bratislava. 

17.2.2016 schválilo mestské 

zastupiteľstvo nové 

všeobecne záväzné nariadenie 

Mesta Banská Štiavnica č. 

3/2016 o nakladaní s komunál-

nymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi na území 

mesta Banská Štiavnica (VZN 

o odpadoch), do ktorého 

boli zapracované zmeny 

vyplývajúce z nového zákona 

č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, 

účinného od 1.1.2016.

Azda najpodstatnejšou zmenou, 

o  ktorej sme už informovali, je za-

vedenie množstvového zberu pre 

drobný stavebný odpad (DSO). Aj 

túto povinnosť ukladá obciam a mes-

tám nový zákon o odpadoch. Ľudia 

za DSO zaplatia poplatok podľa odo-

vzdanej hmotnosti DSO v  sadzbe 

0,035 €/kg priamo na zbernom dvo-

re, kde sa tento druh odpadu odobe-

rá. Je to spravodlivejšie, pretože ná-

klady za manipuláciu a likvidáciu 

DSO znášajú tí, ktorí ho reálne vy-

tvoria a nerozpočítava sa medzi všet-

kých občanov mesta. Ak pôvodca 

vytriedi zo stavebného odpadu zlož-

ky ako plasty (najmä fólie a PET fľa-

še), kovy, kartónové krabice a pod., 

bude mať podstatne menej odpadu, 

za ktorý musí platiť. Ďalšou význam-

nou zmenou je, že opotrebované 

pneumatiky už nepatria na zber-

ný dvor, ale do servisov a predajní. 

Distribútori pneumatík sú povinní 

odobrať od občana pneumatiky bez 

ohľadu na značku, 

Rýchla lekárska pomoc opäť
v Banskej Štiavnici 

Štiavnica má nové VZN o odpadoch

Sanitka s lekárom v našom meste  foto kezachranka.sk �3.str.

�3.str.

Hypotéky s úrokom 1,49% 

Viac na www.slovanet.sk/zlava

Priveďte nového zákazníka
do Slovanetu a obaja získate

internet na mesiac zadarmo!
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Oslavy 
oslobodenia
Slovenský zväz protifašistických 

bojovníkov - Základná organizácia 

Banská Štiavnica si Vás dovoľujú 

pozvať na spomienkový akt, kto-

rý naša ZO SZPB usporiada spolu 

s Mestom Banská Štiavnica, spo-

jený s položením kytíc pri príleži-

tosti 71. výročia oslobodenia mes-

ta Banskej Štiavnice,

Program začína o  15:00 dňa 

7.3.2015, v pondelok, pri pa-

mätníku Oslobodenia (nad Poš-

tou):

Program:

Hymna SR,

Báseň

Položenie kytíc,

Príhovor primátorky Banskej 

Štiavnice,

Príhovor zástupcu SZPB

Hymna, alebo hymnická pieseň.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Organizátori

Športovec roka
Žiadame vedúcich jednotlivých 

klubov o zaslanie nominácií na 

športovcov roka 2015. Nominá-

cie je možné osobne priniesť za 

Odd. kultúry a športu a mediál-

nej komunikácie (Kammerhofská 

1), poprípade zaslať emailom: pet-

rik@banskastiavnica.sk. Termín 

doručenia do 31. marca 2016. 

OKŠaMK
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Mesto Banská Štiavnica, 

Radničné námestie č.1, 969 24 

Banská Štiavnica

Podľa § 4 ods.1 zákona č.596/2003 

Z.z. o štátnej správe v školstve a škol-

skej samospráve a o zmene a doplne-

ní niektorých zákonov v  znení ne-

skorších predpisov a  podľa zákona 

č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo 

verejnom záujme v znení neskorších 

predpisov

Vyhlasuje výberové konanie na 

pozíciu riaditeľ Základnej ume-

leckej školy, Námestie sv.Trojice 

č.4, 969 01 Banská Štiavnica

Na výkon kariérnej pozície riaditeľ 

základnej umeleckej školy je poža-

dované splnenie predpokladov pod-

ľa §6 a § 34 ods.2 zákona č.317/2009 

Z.z. o  pedagogických zamestnan-

coch a  odborných zamestnancoch 

a o zmene a doplnení niektorých zá-

konov, ktoré sú:

1. Kvalifi kačné predpoklady na vý-

kon pedagogickej činnosti v kategórii 

učiteľ základnej umeleckej školy pod-

ľa vyhlášky Ministerstva školstva SR 

č.437/2009 Z.z., ktorou sa ustano-

vujú kvalifi kačné predpoklady a oso-

bitné kvalifi kačné predpoklady pre 

jednotlivé kategórie pedagogických 

zamestnancov a odborných zamest-

nancov pre príslušný druh a typ ško-

ly. Prvá atestácia je vítaná.

2. Priama pedagogická činnosť naj-

menej 5 rokov

3. Bezúhonnosť

4. Zdravotná spôsobilosť

5. Ovládanie štátneho jazyka

6. Znalosť právnych predpisov sú-

visiacich s  výkonom činnosti školy 

s právnou subjektivitou

Požadované doklady:

- prihláška do výberového konania 

s písomným súhlasom na spracúva-

nie osobných údajov uchádzača pod-

ľa zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplne-

ní niektorých zákonov

- overené kópie dokladov o vzdelaní

- výpis z registra trestov nie starší ako 

3 mesiace

- lekárske potvrdenie o telesnej a du-

ševnej spôsobilosti vo vzťahu k výko-

nu funkcie

- profesijný životopis

- doklad o dĺžke výkonu pedagogic-

kej činnosti

- predloženie návrhu koncepcie roz-

voja školy

Prihlášky s  označením „Výbero-

vé konanie – riaditeľ ZUŠ – Neotvá-

rať!“ posielajte v zalepenej obálke 

najneskôr do 5.apríla 2016 na ad-

resu: MsÚ Radničné námestie 1, 

969 24 Banská Štiavnica

Dátum, miesto a čas VK budú uchá-

dzačom, ktorí splnili podmienky na 

účasť vo VK oznámené najmenej 7 

dní pred uskutočnením výberového 

konania.

Mgr. Nadežda Babiaková

primátorka mesta

Výberové konanie

  Práca v meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

 Riešenie problematiky za-

bezpečenia poskytovania 

zdravotníckej starostlivos-

ti na Internom oddelení ban-

skoštiavnickej nemocnice s pri-

márom interného oddelenia 

MUDr. Streškom.

 Redakčná rada VIO TV.

  Prerokovanie zabezpečenia ve-

rejného obstarávania na rok 

2016.

1.3.

 Uskutočnila sa gremiálna po-

rada zástupcov mestských spo-

ločností a vedúcich oddelení 

MsÚ.

  Pracovné rokovanie so zástup-

cami plaveckého klubu, spo-

ločnosti Bytová správa, s.r.o. 

v Banskej Štiavnici a Centra 

voľného času k riešeniu požia-

daviek k činnosti plaveckého 

oddielu.

2.3.

  Práca v meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

 Kontrola zabezpečenia úloh sú-

visiacich s Voľbami do Národ-

nej rady SR 2016.

3.3.

  Práca v meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

  Prerokovanie harmonogra-

mu čistenia mesta po zimnej 

údržbe a prevádzky zberného 

dvora.

 Účasť na stretnutí pri príleži-

tosti Medzinárodného dňa žien 

v Kultúrnom centre.

4.3.

  Práca v meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

  Pracovné rokovanie týkajúce sa 

zabezpečenia stavebných akcií 

na rok 2016.

  Pracovné rokovanie k zabezpe-

čeniu plánu výsadby verejnej 

zelene v meste.

 Kontrola zabezpečenia úloh sú-

visiacich s Voľbami do Národ-

nej rady SR 2016.

5.3.

 Voľby do Národnej rady SR 

2016.

 Občianske obrady – sobáš.

Bc. Andrea Benediktyová

Ako skloňujeme podstatné 

meno medaila.

V písomnej i ústnej komunikácii 

často používame v 1. páde množ-

ného čísla   v podstatnom mene 

medaila tvar medaile. Znie to pre 

mnohých z nás nejak lepšie, či 

prijateľnejšie. Gramaticky správ-

ne je ale tvar tie medaily a nie tie 

medaile, pretože podstatné meno 

medaila skloňujeme podľa vzoru 

žena. 1. pád množného čísla má 

tvar  - tie ženy, a teda aj tie medai-

ly. Napr. Naši súťažiaci priniesli 

domov zlaté a strieborné medaily.

Jazykovedný ústav 

Ľudovíta Štúra SAV

Okres Banská Štiavnica

1. Dojič, krmič HD, Rodinná far-

ma Nikolaj, Horná 113, Ilija, p. Ni-

kolaj, tel.: 0908700781, e-mail: z.

nikolajova@centrum.sk, SOU – 2 

VPM, nástup ihneď 

2. Konštruktér, USO, VŠ – 1 VPM; 

Elektrikár, elektromontážny pra-

covník, SOU, USO – 1 VPM; RA-

VAFOL s.r.o., Antolská 31, B. 

Štiavnica, tel.: 0911562980, e-ma-

il: offi  ce@ravafol.sk, nástup ihneď

3. Sales Manager, VŠ – 1 VPM; 

F&B manažér pre rezort so 4* 

hotelom na strednom Sloven-

sku, USO – 1 VPM; Hotelity s.r.o., 

B. Štiavnica, p. Kvočeková, tel.: 

0902419099, e-mail: career@ho-

telity.sk, nástup ihneď

4. Klientský pracovník, p. Frim-

melová, Kammerhovská 10, B. 

Štiavnica, tel.: 0903386940, e-

-mail: frimmelova.andrea@uniqa.

sk, USO, VŠ – 2 VPM, nástup ih-

neď

5. Kuchár, p. Dobrovičová, Pen-

zión Na kopci, Športová 781/8, 

B. Štiavnica, tel.: 0456922325, 

0905317122, SOU, USO – 1 VPM, 

nástup ihneď

6. Obchodný manažér/reprezen-

tant, 1-I.T.C-SK s.r.o., B. Štiavni-

ca, p. Púry, tel.: 0902415908, e-

-mail: mpury@1-itc.sk, USO, VŠ 

– 2 VPM, nástup ihneď

7. Obrábač kovov, SimKor s.r.o., 

Trate mládeže 9/A, B. Štiavnica, p. 

Boháčová, tel.: 0914320794, fax: 

0456949115, e-mail: pp@simkor.

sk, USO – 1 VPM, nástup ihneď

Pozývame Vás na vernisáž 

jednodňovej výstavy, ktorá 

odprezentuje výsledky 

týždňového fotoworkshopu 15 

študentov z Geneva School of 

Art & Design, ktorý sa konal v 

Banskej Štiavnici pod vedením 

Martina Kollára a Nico Krebsa.

Sobota 27.február 2016 o 16:00 

hod. - železničná stanica Banská 

Štiavnica. Po prvýkrát v tomto mes-

te, iba na jeden týždeň, počas slneč-

ných aj zasnežených dní. Skupina 

študentov umenia zo Ženevy spo-

znáva Štiavnicu neturistickým spô-

sobom. Fotí, natáča, rozpráva sa s 

ľuďmi na ulici. Výsledky konzultuje, 

koriguje, obhajuje. Jednodňová vý-

stava prezentuje výsledok intenzív-

neho workshopu, ktorý v Banskej 

Štiavnici viedli Martin Kollár a Nico 

Krebs. Martin Kollár (1971) absolvo-

val katedru Kameramanskej tvorby a 

fotografi e na FTF VŠMU v Bratislave. 

Ako fotograf vystavuje po celom sve-

te. Ako kameraman spolupracoval s 

Petrom Kerekesom, Ivanom Ostro-

chovským a Pavlom Pekarčíkom. 

Pred mesiacom Kollár odpremiéroval 

svoj fi lmársky debut 5. Október na 

Rotterdamskom fi lmovom festivale. 

Jeho fotografi cký projekt Field Trip, 

mohli slovenskí diváci vidieť v Slo-

venskej národnej galérii. Nico Krebs 

(1979) študoval fotografi u na Zu-

rich University for the Arts. Od roku 

2003 tvorí umeleckú dvojicu s Taiyo 

Onorato. Pracuje s fotografi ou, inšta-

láciou a objektom. Série fotografi í vy-

tvára na cestách medzi Áziou, Ameri-

kou, Európou.

Zuzana Bodnárová, 

BANSKÁ ST A NICA Contemporary

Vernisáž výstavy
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Na stretnutí boli preroko-

vané podmienky a  potrebné náleži-

tosti k  zriadeniu jednej ambulancie 

rýchlej lekárskej pomoci v  Banskej 

Štiavnici, ktorá by mala začať fun-

govať po vybavení potrebných povo-

lení, od apríla 2016. To znamená, že 

húževnatú snahu a  opakovanú vec-

nú argumentáciu primátorky a ve-

denia mesta, v  mene obyvateľov 

mesta a priľahlého spádového regió-

nu, uznali predstavitelia vlády spolu 

s ministrom zdravotníctva za opod-

statnenú a našej požiadavke sa roz-

hodli vyhovieť. Zavážila najmä argu-

mentácia, týkajúca sa špecifi ckosti, 

ťažkej dostupnosti a  neustále zvy-

šujúcej sa návštevnosti mesta Ban-

ská Štiavnica ako lokality UNESCO. 

Pre pacientov v prípade úrazu,  ná-

hleho akútneho zhoršenia zdravot-

ného stavu či inej núdze to znamená, 

že k pacientovi už nepôjde len sanit-

ka  s posádkou záchranárov, ktorí pa-

cienta buď prevezú do najbližšej ne-

mocnice, alebo privolajú najbližšiu 

dostupnú RLP (rýchlu lekársku po-

moc) napríklad zo Žiaru nad Hor-

nom alebo   Zvolena. Lekár pri vý-

jazde k pacientovi môže okamžite 

nasadiť potrebnú liečbu, čím sa ušet-

ria vzácne minúty, ktoré niekedy roz-

hodujú o záchrane života. MsÚ

NOVINKY

1.str.

množstvo a vek pneuma-

tík počas celej prevádzkovej doby. 

Elektronickí predajcovia majú po-

vinnosť zabezpečiť spätný zber pne-

umatík najmenej na jednom mieste 

v okrese a musia o tom informovať 

zákazníkov na svojej webovej strán-

ke.

Nahlásiť čiernu skládku (nezá-

konné umiestnenie odpadu) už 

môže hociktorý občan, ktorému nie 

je ľahostajná čistota životného pro-

stredia. Kompetentní pracovníci sa 

takýmto podnetom musia zaobe-

rať. Čierne skládky možno nahlá-

siť buď Okresnému úradu Banská 

Štiavnica, odbor starostlivosti o ži-

votné prostredie, alebo na Mestský 

úrad, Oddelenie výstavby, územné-

ho plánovania a životného prostre-

dia.

Odpadové jedlé oleje sa nesmú vy-

púšťať do kanalizácie, ale je ich po-

trebné zliať do PET fľaše od oleja 

(napr. fľaša, v ktorej sme olej kúpili) 

a odovzdať buď na zberný dvor ale-

bo počas zberu vytriedených odpa-

dov (papier, plasty, sklo, kovy) spo-

lu s týmito odpadmi.

Spaľovanie akýchkoľvek odpa-

dov na území mesta vrátane biood-

padu (napr. zhrabaná tráva, lístie), 

plastov či papiera v domácich kúre-

niskách je v záujme ochrany zdravia 

občanov a čistoty ovzdušia zakáza-

né. Zákaz sa nevzťahuje na suché 

palivové drevo.

VZN obsahuje aj povinnosť pre 

všetkých triediť odpad, vymenúva 

ako ho treba triediť a čo patrí me-

dzi jednotlivé zložky. Nové VZN si 

treba prečítať, aby každý vedel, ako 

má správne nakladať s komunálny-

mi odpadmi v meste.

Miloš Veverka, 

Technické služby m. p. 

Banská Štiavnica

1.str.

Štiavnica má nové VZN o odpadoch

Mesto Banská Štiavnica 

vyhlasuje obchodné verejné 

súťaže na predaj:

1) Oceľovej haly súp. č. 591, po-

stavenej na pozemku par. č. C KN 

7127/2, nachádzajúcej sa v lokalite 

„Maxšachta“ a pozemkov:

-par. č. C KN 7127/2, vo výmere 

531m2, zastavané plochy a nádvoria

-par. č. C KN 7127/3, vo výme-

re 3 642m2, zastavané plochy a ná-

dvoria

Minimálna požadovaná cena za 

nehnuteľnosť je vo výške 45.000,- €

Vyhlásenie súťaže: 18.2.2016, 

ukončenie predkladania návrhov 

súťaže je 11.5.2016 o 15,00 hod. 

2) Stavby bývalého autokempingu 

na Počúvadlianskom jazere a to:

-sociálna budova, súp. č. 4, postave-

ná na pozemku par. č. C KN 6321

- prihlasovanie pobytu, súp č. 1, po-

stavená na pozemku par. č. C KN 

6324

Pozemky pod stavbami, ako aj pri-

ľahlé pozemky sú vedené na LV č. 

2614 pre vlastníka SR- Lesy Sloven-

skej republiky, štátny podnik, Ná-

mestie SNP č.8, Banská Bystrica

Minimálna požadovaná cena za 

nehnuteľnosť je vo výške 25.000,- €

Vyhlásenie súťaže: 18.2.2016, 

ukončenie predkladania návrhov 

súťaže je 27.4.2016 o 15.00 hod.

3) Rodinného domu na ul. 8. Mája 

10, súp. č. 825, postavený na po-

zemku par. č. C KN 5030/1, zasta-

vané plochy a  nádvoria a  pozem-

kov:

- par. č. C KN 5030/1, vo výmere 

130 m2, zastavané plochy a nádvo-

ria

- par. č. C KN 5030/2, vo výmere 

310m2, zastavané plochy a nádvoria

- par. č. C KN 5031/1, vo výmere 

361m2, zastavané plochy a nádvoria

Minimálna požadovaná cena za 

nehnuteľnosť je vo výške 65.000,- €

Vyhlásenie súťaže: 18.2.2016, 

ukončenie predkladania návrhov 

súťaže je 11.5.2016 o 15.00 hod.

4) Rodinného domu na Akademic-

kej ul. 1, súp. č. 326, postaveného 

na pozemku par. č. C KN 3421/1 

a pozemkov:

-par. č. C KN 3421/1, vo výmere 

372m2, zastavané plochy a nádvoria

- par. č. C KN 3421/3, vo výmere 

29m2, zastavané plochy a nádvoria

Minimálna požadovaná cena za 

nehnuteľnosť je vo výške 180.000,- 

€

Vyhlásenie súťaže: 29.10.2015, 

ukončenie predkladania návrhov 

súťaže je 27.4.2016 o 15.00 hod.

5) Rodinného domu na ul. J.K. Hel-

la č. 7, súp. č. 409, postavený na po-

zemku par. č. C KN 2398 a pozem-

kov:

- par. č. C KN 2398, vo výmere 

116m2, zastavané plochy a nádvoria

- par. č. C KN 2399, vo výmere 

266m2, trvalé trávne porasty

- par. č. C KN 2401/2, vo výmere 

106m2, zastavané plochy a  nádvo-

ria, vzniknutej odčlenením z  pô-

vodnej par. č. C KN 2401 geometric-

kým plánom č.34544011-64/2014 

zo dňa 10.7.2014.

- par. č. C KN 2402, vo výmere 

776m2, záhrada, po odčlenení die-

lu 6 vo výmere 123m2 geometric-

kým plánom č.34544011-43/2015 

zo dňa 8.6.2015.

Minimálna požadovaná cena za 

nehnuteľnosť je vo výške 30.000,- €

Vyhlásenie súťaže: 29.10.2015, 

ukončenie predkladania návrhov 

súťaže je 27.4.2016 o 15.00 hod.

6) 14 boxov garáží, súp. č. 2250 

(ako celok), postavených na pozem-

ku par. č. C KN 1388/2 a pozemku:

- par. č. C KN 1388/2, vo výmere 

392m2, zastavané plochy a nádvoria

Nehnuteľnosti sa nachádzajú na  

Špitálskej ul. 6 v Banskej Štiavnici.

Minimálna požadovaná cena za 

nehnuteľnosť je vo výške 45.000,- €

Vyhlásenie súťaže: 18.2.2016, 

ukončenie predkladania návrhov 

súťaže je 27.4.2016 o  15.00 hod. 

Nehnuteľnosti sa nachádzajú v ka-

tastrálnom území mesta Banská 

Štiavnica. Predmetom verejnej ob-

chodnej súťaže je výber najvyššej 

cenovej ponuky na nehnuteľnosť.

Bližšie informácie a  podklady 

k  verejnej obchodnej súťaži si zá-

ujemcovia môžu vyzdvihnúť na 

Mestskom úrade v Banskej Štiavni-

ci, odd. právnom a správy majetku, 

tel.: 045-694 96 42, email: marian-

na.orgoniova@banskastiavnica.sk.

Podmienky verejnej obchodnej sú-

ťaže sú zverejnené na úradnej ta-

buli mesta a  na www.basnkastiav-

nica.sk.

MsÚ

Obchodné verejné súťaže

Ján Koleník v Štiavnici

Kto zhasol svetlo? Túto otázku si dá-

vajú herci v divadelnej komédii, kto-

rú uvedieme v Kultúrnom centre 7. 

apríla o  19.00 hod. Obsadenie je 

vskutku hviezdne: Ján Koleník, Má-

ria Kráľovičová/Zdena Studenková, 

Zuzana Tlučková, Kristína Svarin-

ská a Braňo Deák. Predpredaj líst-

kov už začal v Informačnom centre 

na Námestí sv. Trojice a na kultura.

banskastiavnica.sk, kde sa dozviete 

o predstavení aj viac informácií.

R. Marko

Rýchla lekárska pomoc opäť
v Banskej Štiavnici 
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   Vlak smer  
Prích. Odch. Dopr. Druh Číslo Z  Poznámky 

 

 5.42 ZSSK Os 6100  Hronská Dúbrava( 6.11) ide v ;  
 

 5.56 ZSSK Os 6104  Hronská Dúbrava( 6.25) ide v a ;  
 

7.13  ZSSK Os 6101 Hronská Dúbrava( 6.44)  ide v ;  
 

8.01  ZSSK Os 6181 Hronská Dúbrava( 7.32)  ide v a ;  
 

 11.57 ZSSK Os 6108  Zvolen osobná stanica(12.45) ide v ;  
 

13.56  ZSSK Os 6105 Zvolen osobná stanica(13.08)  ide v ;  
 

 14.02 ZSSK Os 6112  Zvolen osobná stanica(14.49) Hronská Dúbrava-Zvolen 
osobná stanica ide v a ;  

 
15.58  ZSSK Os 6109 Hronská Dúbrava(15.29)   

 16.02 ZSSK Os 6116  Hronská Dúbrava(16.31) nejde v a 6.I., 28.III., 1.XI.;  
 

 17.28 ZSSK Os 6120  Hronská Dúbrava(17.57) ide v a 6.I., 28.III., 1.XI., 
nejde 27.XII., 27.III. a 3.VII. - 
28.VIII.;  

 
 18.00 ZSSK Os 6124  Hronská Dúbrava(18.29) ide v 27.XII., 27.III. a v období 

1.VII. - 31.VIII. ide v ;  
 

19.46  ZSSK Os 6113 Hronská Dúbrava(19.17)   

 
 
VYSVETLIVKY /  EXPLANATION: 
Druh vlaku  
Os Osobný vlak / Ordinary passenger train 
 
Obmedzenie jazdy 

 pracovné dni / working days 
 nedeľa a štátom uznané sviatky / Sundays and holidays confirmed by the state 
-  dni v týždni (pondelok-nedeľa) / days of week (Monday-Sunday) 

 
Nástupište = Nást. = platform denne = daily 
Koľaj = Kol. = track ide = operating 
Platí od = Valid from ide v = operating in 
od = from nejde = not operating 
do = to nejde v = not operating in 
z = from a = and 
v = on a od = and from 

Služby 
 

 zjednodušená preprava batožín, rozšírená preprava bicyklov – pod dohľadom 
cestujúceho / simplified luggage transportation – under passanger supervision 

 
 
Informácie o preprave imobilných cestujúcich získate na zákazníckej linke dopravcu / For information on rail 
services accessibility for mobility impaired passengers you can reach call centre of train operator 
 
 
Dopravca / Train operator  
ZSSK Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava 3,  www.slovakrail.sk 
 zákaznícka linka / call centre 18 188  
 

Nové odchody, príchody vlakov 
v Banskej Štiavnici platné od 28.02.2016

Ján Šulek,

Železničná spoločnosť Slovensko

V piatok 12. februára sa dvaja žia-

ci Katolíckej spojenej školy sv. Fran-

tiška Assiského v Banskej Štiavnici 

- Marek Ivanič (7.A) a Šimon Sed-

lák (6.A) zúčastnili robotickej súťa-

že Robotiada v Brne. Súťažili sme v 

kategórii "Čára".

Cieľom bolo zostrojiť a naprogra-

movať robota z Lego stavebnice tak, 

aby čo najrýchlejšie prešiel po kľu-

katej čiarovej dráhe. Po úvodnom 

predstavení každého tímu začali sa-

motné merané jazdy. V prvej jaz-

de nám robot z čiary vybočil a jazda 

bola diskvalifi kovaná. Po analýze prí-

činy možnej chyby z nášho mobilné-

ho záznamu sme program upravili a 

išli na druhú jazdu. Tentoraz robo-

tík prešiel celú dráhu bez chyby, ale 

zastavil predčasne pred časomierou. 

Opäť menšia úprava programu a ďal-

šia jazda bola úspešná. Nastala veľká 

úľava, lebo dosiahnutý čas 43,404 s. 

bol zatiaľ najlepší čas. Napriek tomu 

sme vylaďovali program a nakoniec 

sme zlepšili čas na 35,289 s. S týmto 

časom sme získali prvé miesto medzi 

základnými školami a bol to aj celko-

vo najlepší čas zo všetkých tímov (zá-

kladné aj stredné školy), ktorých bolo 

zúčastnených 48. Rozdiel oproti naj-

lepšiemu času tímu zo stredných škôl 

bol veľkolepý, až 10 sekúnd! Žiaci si 

dokázali poradiť aj pri reklamovaní 

jednej z jázd a nezľakli sa so svojím 

presvedčením úspešne argumento-

vať ani u rozhodcov. Súťaž prebiehala 

v zábavnom vedeckom parku VIDA!, 

v ktorom sme ako súťažiaci mohli vy-

skúšať všetky jeho atrakcie. Mareko-

vi a Šimonovi ešte raz blahoželáme 

a držíme palce pri súťažení vo Vied-

ni, kde im organizátori zabezpečili 

účasť. Michal Santoris

Katolícka spojená škola 

sv.F.Assiského

Víťazstvo na súťaži Robotiada v Brne

Úspešní žiaci na robotickej súťaži  foto Michal Babiak 

Výzva 
- Festival Štiavničanov

Mestský úrad – oddelenie kultúry, 

športu a mediálnej komunikácie pri-

pravuje na apríl 2016 nultý ročník 

Festivalu Štiavničanov. Cieľom pod-

ujatia je raz do roka odprezentovať 

verejnosti široké spektrum miestnej 

kultúry a aktivít, ktoré sa dejú v na-

šom meste a vytvoriť platformu pre 

komunikáciu medzi miestnymi ak-

tivistami v  oblasti kultúry, obyva-

teľmi a  potenciálnymi partnermi. 

Zároveň má akcia ambíciu poskyt-

núť lepší prehľad o  dianí v  oblasti 

kultúry aj v kontexte rozhodovania 

príslušnej komisie o dotáciách mes-

ta v oblasti kultúry. Podujatie je ur-

čené pre hudobníkov s  prevažne 

vlastnou tvorbou, výtvarných umel-

cov, divadelníkov, fotografov, fi lmá-

rov, tanečníkov, výrobcov umelec-

ko – remeselných produktov, iných 

umelcov a organizátorov podujatí. 

Dramaturgia festivalu bude pripra-

vená na základe záujmu o účasť zo 

strany kultúrnej obce. Ak máte záu-

jem o účasť na podujatí, kontaktujte 

nás na kultura@banskastiavnica.sk, 

prípadne na 045 694 96 50.

R. Marko

Filmový 
dokument
Práve túto sobotu (27.2.2016) mal 

v  Bratislave premiéru najnovší fi l-

mový dokument Ťažká voľba, od 

kreatívnej slovenskej režisérky a do-

kumentaristky Zuzany Piussi, kto-

rý preniká aj do Banskej Štiavnice. 

Svoje umelecké fi lmy robí ako mier-

nu provokáciu, v  ktorých sa strie-

da smiech cez slzy. Bez vnucovania 

osobných postojov necháva priestor 

divákovi, aby si vytvoril vlastný ná-

zor a hľadal pravdu skrz elimináciu 

predsudkov, ktorý ponúka v tvorbe 

s  tematikou vykresľujúcou prevaž-

ne slovenskú spoločnosť. Príďte pre-

niknúť do atmosféry predvolebnej 

noci a nechať sa vtiahnuť do zákuli-

sia kampane a hlasovania prezident-

ských volieb 2014 už tento piatok, 

4.3.2016 o 19:15 hod. do ArtCa-

fe. Dokumentárny fi lm všímajúci si 

správanie voličov, prácu marketin-

gových expertov okolo kandidátov, 

sleduje prípravy na stretnutia s ob-

čanmi a diskusie. V čom spočíva ďa-

lej jeho výnimočnosť? Príďte a ne-

chajte sa prekvapiť. Teší sa na Vás 

OZ 89 a ArtCafe!

Mária Štupáková
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kam v BŠ 
a okolí ?

V piatok 19.2.2016 sa 

v Slovenskom banskom múzeu 

v priestoroch Mineralogickej 

expozície v budove Bergge-

richt na Námestí sv. Trojice 

konalo otvorenie GEO*Báda-

teľne. 

Na tomto otvorení sa zúčastni-

li Štátny tajomník MŽP SR doc. 

Ing. Ján Ilavský, CSc., riaditeľ SBM 

PhDr. Jozef Labuda, CSc., primá-

torka mesta Banská Štiavnica Mgr. 

Nadežda Babiaková, ako aj ostatní 

pozvaní hostia. O tejto GEO*Báda-

teľni som sa porozprával s vedúcim 

oddelenia geológie Mgr. Petrom 

Jancsym:

1. Čo Vás viedlo k otvoreniu GE-

O*Bádateľne? A  kto je jej auto-

rom?

Myšlienky založenia špecializova-

ného laboratória jednoduchších 

metód mineralogického výskumu 

vznikala už pred viacerými rokmi, 

keď sme chceli v našom múzeu mať 

aj časť, ktorá by umožnila exaktné 

určovanie minerálov. Slúžilo by to 

nielen pre verejnosť, ale aj pre nás, 

aby sme mohli určiť minerály nie-

len podľa vizuálnu nerastov, ale aj 

výskumov ich vlastností. Zároveň 

tým mala byť podporená aj náv-

števnosť múzea. Zámer sa neskôr 

rozšíril (najmä vďaka pracovníkom 

oddelenia Marketingu SBM) na vy-

budovanie Interaktívneho múzea 

(expozície sú doplnené o  interak-

tívne prvky) a  laboratórium GE-

O*Bádateľňa sa stalo súčasťou toh-

to múzea. V Interaktívnom múzeu 

si návštevník môže prezrieť: Men-

delejovu tabuľku prvkov, fl uores-

cenčné  minerály žiariace pod UV 

lampou, jedovaté nerasty, manda-

ly s koreňom, planetárium s mine-

rálmi kovov priradenými daným 

planétam, trojrozmerné pexesá so 

skutočnými kameňmi, obrazovku 

s  reliéfom banských revírov a  zo-

brazením podzemia, podsvietenú 

mapu banskoštiavnicko-hodruš-

ského rudného revíru, 3D obra-

zovka s premietaním geologických 

fi lmov.  Projekt Interaktívneho 

múzea a  GEO*Bádateľne bol pod-

porený Environmentálnym fon-

dom. Na tejto realizácií sa podieľa-

li fi rmy a organizácie: RNDr. Karol 

Weis, PhD. – Občianske združenie 

Veduta,, Ing.Arch. Ľubica Paučulo-

vá – Tradičný dom Banská Štiavni-

ca, s.r.o. a  inštitút Mgr. Rastislav 

Lasák - DAPHNE – Živá učebnica. 

Stavebné práce vykonávali zamest-

nanci SBM. Menovite by som vy-

zdvihol prácu pána Milana Brnáka, 

Mariána Soligu a  Jaroslava Hul-

lu. Viaceré výtvarné riešenia po-

chádzajú od pani architektky Ing. 

Arch. Ivety Chovanovej. Všetkým 

patrí srdečná vďaka.

2. Čo je to GEO*Bádateľňa, a aké 

aktivity môžete návštevníkom 

poskytnúť?

GEO*Badáteľňa, ako som spome-

nul, dopĺňa Interaktívne múzeum 

a  umožňuje robiť fyzikálne a  che-

mické pokusy s  minerálmi. V  jed-

nej z miestností sú optické prístro-

je ako napríklad binokulár – skúma 

výbrusy v  prechádzajúcom svet-

le a  rudný mikroskop, ktorý skú-

ma zábrusy v  odrazenom svetle. 

V  ďalších miestnostiach môžete 

pozorovať a  určovať fl uorescenčné 

minerály, ktoré svietia typickými 

farbami pod ultrafi alovým svetlom. 

Deti iste zaujmú aj jednoduchšie 

fyzikálne a chemické pokusy, resp. 

identifi kačné skúšky. Budú mož-

né aj samostatné chemické poku-

sy ako je rozpustnosť v kyselinách, 

farbenie plameňa kovmi obsiahnu-

tých v neraste, zisťovanie farby vry-

pu, tvrdosti, hustoty... Samozrej-

me, že tieto činnosti budú možné 

len s dohľadom pedagóga a pracov-

níka múzea. Zaujímavá je aj miest-

nosť ,,Študovňa“, ponúkajúca na 

štúdium rôzne geologické, minera-

logické a petrografi cké knihy.

3. Aká aktivita by podľa vás 

mohla najviac zaujať návštevní-

kov?

Už máme skúsenosti s návštevník-

mi, ktoré sme získali pri slávnost-

nom otvorení. Bol som milo pre-

kvapený, že práve deti mali veľký 

záujem o  takéto múzeum a  báda-

teľňu. Samozrejme, že nielen labo-

ratórium, kde môžu skúmať mine-

rály, ale aj rôzne hry (napr. pexesá 

s minerálmi) sa stretli s pozitívnym 

ohlasom.

4. Bola by možnosť praktického 

vyučovania ZŠ a SŠ vo vašom mú-

zeu?

Je to nielen možné, ale je to aj jed-

ným z  dôvodov inovácie múzea. 

Je potrebné, aby škola vopred na-

hlásila termín, kedy by chcela na-

vštíviť naše múzeum. Maximálny 

počet návštevníkov v  GEO*Báda-

teľni by mal byť 10žiakov na jeden 

vstup. Možný je aj väčší počet žia-

kov ako 10, zvyšní žiaci si zatiaľ 

prezrú múzeum obohatené o  in-

teraktívne prvky. Potom sa môžu 

vymeniť. Ak by bol teda záujem aj 

o aktivity v bádateľni, je potrebné 

sa vopred ohlásiť. Keďže GEO*Bá-

dateľňa ešte vyžaduje niektoré do-

končovacie práce a prípravu aktivít, 

bude otvorená až od 1.4.2016. Do-

vtedy samozrejme možno navštíviť 

Interaktívne múzeum a  do GEO*-

Bádateľne nahliadnuť.

SBM – Mineralogická expozícia je 

otvorená v  dňoch streda až nede-

ľa, v čase 08:00-16:00hod. v hodi-

nových vstupoch.

Za rozhovor ďakujem.

Filip Golian

Otvorenie Interaktívneho múzea 
a GEO*Bádateľne

Slávnostný príhovor riaditeľa SBM  foto Filip Golian

4.3. Tvorivé dielne: Tisíc odtieňov 

snehu. Galéria J. Kollára, 9:00-16:00

4.3. Besiedka: Ako prezimovali zvie-

ratká. Kaštieľ vo Svätom Antone, o 

11:00, o 13:00

4.-5.3. a 12.3. Terra Permonia. Vy-

nálezovňa, mašinkáreň, fosforov-

ňa a bambusovňa. Otvorené: 13:00-

17:00. 

Dielnička v Kammerhofe

4.3. Pletenie košíkov z pedigu, smal-

tovanie príveskov a náušníc, batiko-

vanie 10:00-16:00.

5.3. Pečenie chlebíka, šitie handro-

vých loptičiek a bábik, smaltovanie 

príveskov 9:00-14:00.

Rozprávkové prázdniny v Kine 

Akademik

premietanie o 16:00, vstup 4 €.

4.3. Řachanda

6.3 Zootropolis

4.3. Výtvarný workshop s Danielou 

Olejníkovou: Tvorba vlastnej háve-

de. Vytvoríte papierové 3-D objek-

ty hmyzu s talentovanou ilustrátor-

kou. ZŠ Bakomi, 14:00-16:00, info 

FB: www.antikvariatik.sk

4.3. Beseda s Antikvariátikom: 

Daniela Olejníková. Ilustrátorka 

predstaví knihu Hávedník, spolu 

s  prekladateľkou knihy. Podujatie 

moderuje Zuzana Tkáčiková. Vstup 

voľný. Antikvariátik, 18:00

4.3. Premietanie najnovšieho fi l-

mového dokumentu Zuzany Piussi: 

Ťažká voľba.. Nahliadnutie  do pred-

volebnej noci. Vstup 2 €. Art Cafe, 

19:15

5.3. Veľké zimomravenie. Kultúrne 

centrum, 10:00-18:30

6.3. Detské územie - tvorivé nede-

le v  Schemnitz Gallery. Maľovanie 

akrylovými farbami na plátno. Py-

rografi a - technika vypaľovania do 

smrekových doštičiek. Schemnitz 

Gallery, 5 €, 10:00-12:30.

5.3. Dekanátna púť k Svätej bráne 

milosrdenstva. Možnosť sv. spovede 

9:30. Korunka Božieho milosrden-

stva 9:45. Slávnostná sv. omša, ka-

zateľ: p. Felix Mária Tkáč, kapucín, 

pápežský misionár Božieho milosr-

denstva 10:00.

5.3. Koncert: DLB Band. Trotuar 

Cafe, 20:00

8.3. Beseda: Prečo tofu v krajine sla-

niny a  bryndzových halušiek. Ján 

Lunter (zakladateľ fi rmy Alfa Bio) 

a  ochutnávka. Kultúrne centrum, 

17:00

Zmena programu vyhradená!

Región Banská Štiavnica
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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 grafi ka a ilustrácia 

u prof. Kállaya. V súčasnosti sa ve-

nuje ilustrácii a knižnej tvorbe pre 

mládež a dospelých a voľnej grafi ke 

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 pyrografi e 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
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oznamy, pozvánky
spomienky

OZNAMY

Spomienka

Dňa 3.3.2016 si pripomí-

name 20. výročie úmrtia 

našej milej mamky, starkej, 

prastarkej a príbuznej Má-

rie Valérie Lichnerovej. 

Spomeňte si na ňu spolu s 

nami v tichej modlitbe... 

pozostalí príbuzní

Spomienka

Milovali sme 

Teba, Ty si mi-

loval nás. Tú 

lásku medzi 

nami nezni-

čil ani čas. Sú dni, ktoré bo-

lia, takým dňom bol pre nás 

6.3.1996, keď vo veku 75 

rokov navždy utíchlo dob-

ré, láskavé a starostlivé srd-

ce. Dňa 6.3.2016 s bolesťou 

v  srdci a  so slzami v  očiach 

si pripomenieme 20.výročie 

úmrtia manžela, otca a  prí-

buzného Dr. Jána Jan-

csyho z  Banskej Štiavnice. 

O  tichú spomienku prosí-

me tých, ktorí ste ho poznali 

a úprimne mali radi.

Smútiaca manželka 

a synovia

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 

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

Sú momenty, keď veľkej veci 

predchádzajú maličkosti. 

S odstupom času si ich už len 

ťažko vieme vybaviť, a predsa 

sú podstatné.

Dlhšie som v duchu zápasila s myš-

lienkou čo s  fotografi ami a  listom 

jednej dávnej obyvateľky Štiavni-

ce, ktoré som dostala od priateľky 

Magdy Vášáryovej. Mená štiavnic-

kých osobností v nich známe, tváre 

takmer nie. A bude to vôbec niekoho 

ešte zaujímať ? Akýsi vnútorný hlas 

mi vravel, aby som ich nezaložila len 

do šuplíka. A ja som ho počúvla. 

Z  množstva známych mien Štiav-

nice 20. storočia mi, neviem pre-

čo, najviac zarezonovalo meno bý-

valého riaditeľa Lesníckej školy v 

BŠ Hudeca, aj keď na fotkách nie je, 

len jeho manželka Aranka a  syno-

via Marián a Laco, gymnazisti a mu-

zikanti zlatej éry štiavnickej hudby, 

ako ju nazval dnes už nebohý profe-

sor Gindl, ktorý je na fotkách tiež. 

Bola to zvedavosť, alebo niečo viac, 

čo vo mne ostalo od  čias aktívnej 

múzejníčky, dokumentaristky? Nuž 

som sa vybrala za priateľkami Jan-

kou Bernáthovou a  Idkou Hradilo-

vou do Lesníckeho internátu, aby 

mi pomohli vyriešiť tento rébus. 

Oni nielen pomohli, oni ho vyrieši-

li, avšak úplne ináč než som si pred-

stavovala. V živote sú okamihy, keď 

najpodstatnejšiu úlohu zohrá náho-

da a vynesie na svetlo sveta skvosty 

v nevídanej podobe, ako tomu bolo 

teraz. Keď ma zaviedli do knižni-

ce a  spopod obrusu vytiahli dve 

obrovské drevené škatule polože-

né na sebe, ktoré som pokladala za 

stolík, onemela som úžasom. Sko-

ro som zabudla, čo ma sem vlast-

ne priviedlo. Prečo ? Veď posúďte 

sami. Navrchu škatúľ som čítala ná-

pis: „Štátna vyššia lesnícka škola Ban-

ská Štiavnica Krabice zhotovená z cedru 

libanonského v botanické zahradě školy 

a  zničeného mrazem v  roce 1928/29.“ 

Fotografi u pána riaditeľa Hudeca 

som síce nenašla, zato tieto historic-

ké skvosty, plné originálnych foto-

grafi í akad. maliara a fotografa Ser-

geja Protopopova, ktorého biografi a 

bola nedávno vydaná knižne. Dva 

unikátne skvosty takmer storočnej 

štiavnickej histórie v jednom. Hodi-

ny času stráveného prezeraním fo-

tografi í nalepených na tvrdých kar-

tónoch ma nesmierne obohatili. Sú 

zdrojom nových vedomostí a pohľa-

dov nielen na dejiny školy, ale i toh-

to mesta. Je úžasné, že Lesnícka 

škola v BŠ ich uchovala do dnešných 

dní a  ja som mala nečakanú mož-

nosť dotýkať sa ich, prezerať a čer-

pať zo zdroja nových informácií. 

Strom síce v tej krutej zime 1928/29 

zahynul, no v inej podobe žije a bude 

žiť svojim špecifi ckým spôsobom 

i naďalej pre ďalšie a ďalšie generá-

cie. Aby ochraňoval čo iný svojim 

fortieľom a umom vytvoril v podo-

be neopakovateľných fotografi ckých 

záberov nielen historickej Štiav-

nice a jej okolia, ale i miest medzi-

vojnového Československa vráta-

ne Podkarpatskej Rusi. Rozbor tejto 

zbierky je však už na iný príspevok. 

Ďakujem za tých pár chvíľ osudu 

i  všetkým tu menovaným priateľ-

kám. Ako vidno, veci i  ľudia majú 

svoje príbehy a  ja som sa nevdojak 

stala tiež ich súčasťou.

Oľga Kuchtová

Poklady štiavnickej histórie

Začiatok roka 2016 sa začal 

pre nás sokoliarov atraktívnou 

prednáškou o anglickom 

sokoliarstve. 

Prednáška sa niesla v atmosfére 45. 

výročia Slovenského sokoliarstva. 

Navštívil nás výborný spisovateľ 

kníh so sokoliarskou tematikou, vy-

davateľ sokoliarskeho časopisu  

World of Falconry a zároveň skvelý 

sokoliar Bob Dalton z Veľkej Britá-

nie. Prišiel navštíviť Základnú ško-

lu s materskou školou Maximiliána 

Hella v  Štiavnických Baniach, po-

zrieť sa na náš vzdelávací systém 

a  hlavne na vyučovanie predmetu 

sokoliarstvo. Netajil sa tým, že ho 

zaujala skúsenosť, zručnosť a samo-

statnosť našich žiakov – mladých so-

koliarov.

Počas prednášky Bob predstavil his-

tóriu britského sokoliarstva od čias 

Vikingov, cez významné britské 

rody Tudorovcov, Elizabethan až 

po súčasnosť. V  prednáške odzne-

li informácie o odchovoch, sokoliar-

skych skúškach, prostredníctvom 

súkromných organizácií (LANTRA).

Bob Dalton ponúkol našim žiakom 

návštevu veľkého sokoliarskeho fes-

tivalu vo Veľkej Británii, ktorý tento 

rok oslavuje už krásnych 25 rokov. 

Súčasťou návštevy bude aj prezen-

tácia Slovenského klubu sokoliarov 

pri SPK.

Tohto významného sokoliara spre-

vádzal až z  Veľkej Británie Maroš 

Karabinoš, výborný človek a pria-

teľ nášho sokoliarskeho klubu, kto-

rý zároveň zabezpečoval aj tlmoče-

nie do slovenského jazyka, za čo mu 

patrí naša vďaka.

Poďakovať sa aj touto cestou chcem 

penziónu Cosmopolitan za ubyto-

vania vzácneho hosťa a poskytnutie 

priestorov na prednášku.

Pavel Michal,

 Základná škola s materskou 

školou Maximiliána Hella, 

Štiavnické Bane

Prednáška o anglickom sokoliarstve
pri príležitosti 45. výročia slovenského sokoliarstva

Unikátna drevená krabica z cédra  foto Oľga Kuchtová
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V sobotu 13.februára 2016 sa 

vo výstavných priestoroch 

Múzea vo Svätom Antone 

po prvýkrát konala módna 

prehliadka svadobných a 

spoločenských šiat svadob-

ného salónu Ellen zo Zvolena, 

ktorý sa pýši už viac ako 

25-ročnou tradíciou na sloven-

skom trhu. 

Ponúka módne inšpirácie na svad-

by a spoločenské udalosti. Na mód-

nej prehliadke boli predstavené ko-

lekcie  popredných francúzskych, 

talianskych, portugalských a ho-

landských návrhárov a značiek, ako 

aj exkluzívne modely z ich vlastnej 

značky Ellen Desing, ktoré navr-

hujú a vyrábajú podľa požiadaviek 

nevesty. Salón ponúka aj exkluzív-

ne pánske obleky, smokingy a fra-

ky, ako aj detské šaty pre družičky, 

či šaty určené pre slávnostné cirkev-

né obrady (konfi rmácia a prvé sv. 

prijímanie). Dôležitou súčasťou sva-

dobných či spoločenských šiat sú aj 

doplnky, ako svadobné závoje, ko-

runky, čelenky, rukavičky, slnečníky, 

jablonecká svadobná a spoločenská 

bižutéria, dámske aj pánske svadob-

né a spoločenské topánky. Módny 

salón Ellen pripravil na módnu pre-

hliadku 7 dámskych svadobných a 

7 dámskych spoločenských šiat, 1 

detské šaty pre družičku a 2 pán-

ske svadobné obleky s francúzskymi 

kravatami. Profesionálne ozvuče-

nie zabezpečil svadobný salón Ellen, 

ktorý vkusným výberom francúz-

skych a anglických skladieb vyčaril 

jedinečnú atmosféru módnej pre-

hliadky. Študentky z odboru kader-

ník zo Strednej odbornej školy slu-

žieb a lesníctva v Banskej Štiavnici, 

pod odborným vedením majster-

ky odborného výcviku Mgr. Ivety 

Fendekovej, mali príležitosť vykúz-

liť na hlavách modeliek rôzne druhy 

svadobných účesov z krátkych aj dl-

hých vlasov. O dokonalý vzhľad mo-

deliek sa postarala profesionálna 

vizážistka Mgr. Mirka Breznoščá-

ková, s bohatými skúsenosťami s lí-

čením na bežné večierky, ako aj na 

spoločenské udalosti (plesy, promó-

cie, stužkové) a svadby. Vo výstav-

ných priestorov, kde sa konala mód-

na prehliadka, pripravil kolektív zo 

Súkromnej hotelovej akadémie v 

Banskej Štiavnici pod vedením Mgr. 

Zuzany Maruškovej svadobné na-

stieranie so stolovými dekoráciami 

vo farebných dvoj-kombináciách. 

Firmy Comex a Printera sa prezen-

tovali vzormi rôznych svadobných 

oznámení. Prehliadka sa konala v 

predvečer sviatku zaľúbených Va-

lentína a prekrásne modely sva-

dobných šiat zo svadobného salónu 

Ellen mali možnosť vidieť návštev-

níci aj v reprezentačných priesto-

roch severného krídla kaštieľa. Ste-

ny výstavných priestorov múzea sú 

vyplnené výstavkou svadobných 

oznámení a starých svadobných fo-

tografi í. Aj napriek tomu, že módna 

prehliadka svadobných a spoločen-

ských šiat sa konala v priestoroch 

Múzea vo Svätom Antone po prvý-

krát, oslovila širokú verejnosť z 

okolia Banskej Štiavnice. Pre veľký 

záujem bola prehliadka ešte raz zo-

pakovaná.

Ingrid Hričovcová

Módna prehliadka 
svadobných a spoločenských šiat vo svätoantonskom kaštieli

Po roku sa opäť kaštieľ vo 

Svätom Antone odel do 

červeno-ružova. Veď mali svoj 

sviatok všetci zaľúbení. 

V  sobotu 13.2.2016 pripravili pra-

covníci múzea pre návštevníkov bo-

hatý program. Romanticky vyzdo-

bené salóny, krásne svadobné šaty 

či valentínsky prestretý stôl si po-

čas prehliadky kaštieľa pozrelo 174 

návštevníkov. Nazreli aj do sobášnej 

siene, ktorej dvere boli práve v ten-

to deň výnimočne otvorené. Sladká 

valentínka mala veľký úspech naj-

mä u najmenších, niečo „na zahria-

tie“ potešilo všetkých.

Valentínsky program vyvrcholil 

o 13.00 hod. módnou prehliadkou 

svadobných a  spoločenských šiat 

svadobného salónu Ellen zo Zvole-

na. O úpravu modeliek sa postara-

la pani Breznoščáková kozmetikou 

Mary Kay. Krásne účesy vytvori-

li študentky zo SOŠ obchodu a les-

níctva - odbor kaderník z  Banskej 

Štiavnice, pod vedením majsterky 

Mgr. Fendekovej. Pre veľký záujem 

sa prehliadka šiat konala aj o 14.30 

hodine. Vo výstavnej sále si náv-

števníci pozreli slávnostne pre-

streté svadobné tabule Súkromnej 

hotelovej akadémie v B. Štiavni-

ci ukážky svadobných oznámení fi . 

Comex. Chceli by sme sa touto ces-

tou poďakovať všetkým, ktorí nám 

pomohli toto valentínske podujatie 

zorganizovať.

Jana Slaná

Múzeum vo Svätom Antone

Valentín v kaštieli!

Prehliadka svadobných šiat v kaštieli  foto Archív MsA

Obhajoba 
stromov

Možno sa vám to už stalo, že ste 

dlhé roky chodili známou uli-

cou a  jej obraz zo dňa na deň 

osirel. A zabolelo vás pri srdci, 

keď ste si uvedomili to bezmoc-

né prázdno nad živicou mokva-

júcim pňom.

Človek svoje konanie obhaju-

je vlastnými zákonmi, smerni-

cami, tabuľkami a objektívnymi 

príčinami, podľa toho, ako mu 

to práve vyhovuje. Ale kto obhá-

ji život odsúdeného stromu, keď 

sa všetok rozum a  cit dokáže 

schovať za jediný opečiatkovaný 

papier? Je to vôbec možné? Zdá 

sa, že áno. Keď si uvedomíme, 

že aj ten najhorší zločinec toh-

to sveta má právo na obhajobu 

pred súdnym tribunálom, prečo 

na ňu nemajú právo aj živé a ne-

vinné stromy? Som presvedče-

ná, že mnohí ľudia by radi vyjad-

rili svoj názor ešte skôr, ako ich 

,,ovalí“ necitlivá amputácia zele-

ne, ktorá bola súčasťou ich kaž-

dodenného života. A ten, kto 

sa na strom pozerá len z  dôle-

žitosti svojho úradu, kto v ňom 

vidí len prekážku, nebezpečen-

stvo, alergén, či ľahko speňaži-

teľné drevo, kto nevníma jeho 

význam v  širších súvislostiach 

a  životodarnú krásu dotvárajú-

cu a očisťujúcu tento svet, kto 

nevie, že Boh stvoril zem, vodu, 

stromy a  rastlinstvo ešte pred 

človekom, mal by byť odsúde-

ný stráviť určitý čas v kamennej 

rezervácii bez týchto darov. Tam 

by možno mnohé pochopil a po 

uplynutí trestu by stromy nepí-

lil, ale sadil a ochraňoval ako tie 

najvzácnejšie živé umelecké die-

la, ako svojich múdrych, skrom-

ných  a pokorných priateľov.

Na záver mojej obhajoby s úctou 

otváram Citadelu A. de Saint- 

Exupéryho a  citujem z  nadča-

sových myšlienok: ,,Strom, to 

vôbec nie je semeno, neskôr steblo, 

pružný kmeň a nakoniec suché dre-

vo. Nemusíš ho deliť, aby si ho po-

znal. Strom, to je sila, ktorá sa po-

maly približuje k nebu... A ak v sebe 

vieš uzrieť rozhojdanú vetvu, pevne 

vrastenú do olivy, zakúsiš vo svo-

jich pohnutiach večnosť. A všetko 

vôkol teba sa stane večným.“ Pra-

jem všetkým ľuďom dobrej vôle, 

aby zakúsili svoj kúsok večnosti 

každý deň svojho života.

Janka Bernáthová
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Aktuálne filmy v kine Akademik

Piatok 4.3. o 16:00 hod.Piatok 4.3. o 16:00 hod.

ŘAchANdAŘAchANdA

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

Piatok 4.3. o 18:30 hod.Piatok 4.3. o 18:30 hod.
Nedeľa 6.3. o 18:30 hod.Nedeľa 6.3. o 18:30 hod.

Ave, CAesAr!Ave, CAesAr!

Komédia/Dráma/Muzikál, USA, 2016, Komédia/Dráma/Muzikál, USA, 2016, 
106 min. Vstupné: 4 €106 min. Vstupné: 4 €
Produkovať hollywoodsky fi lm musí Produkovať hollywoodsky fi lm musí 
byť na nervy, zvlášť keď istá nezná-byť na nervy, zvlášť keď istá nezná-
ma organizácia unesie vašu najväčšiu ma organizácia unesie vašu najväčšiu 
hviezdu a chce za ňu výkupné. Lenže hviezdu a chce za ňu výkupné. Lenže 
Eddie Mannix sa za tie roky naučil, že Eddie Mannix sa za tie roky naučil, že 
aj tú sebeväčšiu krízu možno vyriešiť.aj tú sebeväčšiu krízu možno vyriešiť.

Sobota 5.3.o 18:30 hod.Sobota 5.3.o 18:30 hod.
Štvrtok 10.3. o 18:30 hod.Štvrtok 10.3. o 18:30 hod.

GriMsbYGriMsbY

Komédia, Veľká Británia, 2016, 82 min. Komédia, Veľká Británia, 2016, 82 min. 
Vstupné: 4 €Vstupné: 4 €
Sacha Baron Cohen, tvorca Borata, Sacha Baron Cohen, tvorca Borata, 

Bruna, Diktátora a Aliho G je späť v Bruna, Diktátora a Aliho G je späť v 
najbláznivejšej komédii roka! Tento-najbláznivejšej komédii roka! Tento-
krát ako nie príliš vydarený brat jed-krát ako nie príliš vydarený brat jed-
ného z najlepších špiónov sveta. Sym-ného z najlepších špiónov sveta. Sym-
patický, no trochu prihlúply futbalový patický, no trochu prihlúply futbalový 
hooligan Nobby (Sacha Baron Cohen) hooligan Nobby (Sacha Baron Cohen) 
sa po rokoch stretne so svojím bratom sa po rokoch stretne so svojím bratom 
Sebastianom (Mark Strong), neúpros-Sebastianom (Mark Strong), neúpros-
ným MI6 agentom, aby spoločnými ným MI6 agentom, aby spoločnými 
silami odvrátili globálny teroristický silami odvrátili globálny teroristický 
útok a zároveň dokázali, že za každým útok a zároveň dokázali, že za každým 
veľkým špiónom sa skrýva nevydare-veľkým špiónom sa skrýva nevydare-
ný súrodenec.ný súrodenec.

Nedeľa 6.3. o 16:00 hod.Nedeľa 6.3. o 16:00 hod.

ZooTropolisZooTropolis

Animovaný/Akčný/Dobrodružný, Animovaný/Akčný/Dobrodružný, 
USA, 2016, 109 min. Vstupné: 4 €USA, 2016, 109 min. Vstupné: 4 €
Len v Zootropolise nájdete luxusné Len v Zootropolise nájdete luxusné 
štvrte ako je Susedstvo Sahara alebo štvrte ako je Susedstvo Sahara alebo 
chladný Tundrov. Je to veľkolepé veľ-chladný Tundrov. Je to veľkolepé veľ-
komesto, v ktorom žijú pospolu zvie-komesto, v ktorom žijú pospolu zvie-
ratá zo všetkých kútov sveta. Je to ratá zo všetkých kútov sveta. Je to 
metropola, kde môžete byť kýmkoľ-metropola, kde môžete byť kýmkoľ-
vek bez ohľadu na to, či ste obrý slon vek bez ohľadu na to, či ste obrý slon 
alebo malá myška. Keď však do mes-alebo malá myška. Keď však do mes-
ta dorazí optimistická strážnica Judy ta dorazí optimistická strážnica Judy 

Hopkavá, zistí, že byť prvým králikom Hopkavá, zistí, že byť prvým králikom 
v policajnom zbore veľkých a drsných v policajnom zbore veľkých a drsných 
zvierat nie je žiadna sranda. A preto-zvierat nie je žiadna sranda. A preto-
že chce všetkým dokázať, že na to má, že chce všetkým dokázať, že na to má, 
skočí po prvej príležitosti riešiť nároč-skočí po prvej príležitosti riešiť nároč-
ný a záhadný prípad, aj keď to zna-ný a záhadný prípad, aj keď to zna-
mená vziať do partie uvraveného a mená vziať do partie uvraveného a 
všetkými masťami mazaného lišiaka, všetkými masťami mazaného lišiaka, 
Nicka Wilda.Nicka Wilda.

Utorok 8.3. o 18:30 hod.Utorok 8.3. o 18:30 hod.

DrUhÁ šANcADrUhÁ šANcA

Dráma/Thriller, Dánsko, 2014, 102 Dráma/Thriller, Dánsko, 2014, 102 
min. Vstupné: 4 €min. Vstupné: 4 €
Detektívi Andreas a Simon žijú cel-Detektívi Andreas a Simon žijú cel-
kom rozdielne životy. Andreas je kom rozdielne životy. Andreas je 
usporiadaný manžel, zatiaľ čo čerstvo usporiadaný manžel, zatiaľ čo čerstvo 
rozvedenému Simonovi sa všetko rúca rozvedenému Simonovi sa všetko rúca 
pod rukami. Situácia sa náhle zme-pod rukami. Situácia sa náhle zme-
ní po tom, čo sú privolaní k brutálnej ní po tom, čo sú privolaní k brutálnej 
hádke medzi párom narkomanov. Keď hádke medzi párom narkomanov. Keď 
Andreas objaví ich zanedbaného syna, Andreas objaví ich zanedbaného syna, 
rozhodne sa porušiť zákony, ktoré má rozhodne sa porušiť zákony, ktoré má 
obhajovať a dojča unesie. Teraz je rad obhajovať a dojča unesie. Teraz je rad 
na Simonovi, aby znovu nastolil rovno-na Simonovi, aby znovu nastolil rovno-
váhu medzi dobrom a zlom.váhu medzi dobrom a zlom.

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

Vážení lúštitelia!

Výhernú poukážku na konzumáciu 

v hodnote 10,-eur v pizzérii, reštau-

rácii Black M, Nám. sv. Trojice 6/2, 

Banská Štiavnica si výherca môže 

vyzdvihnúť v redakcii ŠN. Správne 

znenie krížovky z č.6/2016: „Tulák 

je človek, ktorý by sa nazýval turistom, 

keby mal peniaze. Výhercom sa stáva 

Adam Turcer, Svätý Anton č.173. 

Srdečne blahoželáme! Tento týždeň 

hráme o poukážku na konzumáciu 

v hodnote 10,-eur v pizzérii, reštau-

rácii Black M, Nám. sv. Trojice 6/2, 

Banská Štiavnica. Vašou úlohou je 

správne vylúštiť krížovku a zaslať ju 

spolu s kupónom do redakcie ŠN v 

termíne do 14.3.2016.

V tajničke sa ukrýva výrok V. Geor-

gieva:

A., Zletenie, pomocný spev, poná-

ram do vody,

B., Začiatok tajničky, popevok,

C., Sídlo v Tadžikistane, výcvik, sta-

rý človek,

D., Pomoc, skupina P. Haberu, ume-

lec píšuci epiku, orgán zraku,

E., Označenie áut Španielska a Por-

tugalska, vynálezca z Banskej Štiav-

nice Maximilián..., chobotnatec, 

majstrovstvá sveta, vo (česky),

F., Bea, spor, nepravý kôň,

G., Švajčiarska rieka, špinavá zele-

nina, biblické meno, popevok,

H., Umelecká dvojica, kraj na Slo-

vensku, vozík, 1049 (v Ríme),

I.,  Rómska rada (skratka), obojži-

velník, vlastnila, dátumy,

J., 2.časť tajničky,

K., Umelecký tanec, Ruská rieka, 

opera Verdiho, cez - ponad (maďar-

sky),

1., Spapá, Koniec tajničky, mrv,

2., Povel (odzadu), slonovina, áno,

3., Veľké epické dielo, meno psa, 

žiaľ (česky),

4., Tŕň (česky), oslovenie tety v ČR, 

priehrady,

5., Badala, dlhý nos u zvierat,

6., Vypral, srnka, vnútri,

7., Ruský polostrov, orbit, poľno-

hospodárska plodina,

8., Úhor (nemecky), slovenská sku-

pina J. Ráža, Katarína (v Rusku),

9., 55 (v Ríme), nedorozumenie, 

hromadný výstrel,

10., Patriaci tete, ničí šitie, pracuj 

ihlou,

11., Inak, Mária (škaredo), dedko,

12., Burina, os, starší,

13., Slabina v medicíne, 3.časť taj-

ničky, snuje,

14., Medveď (detsky), meno Vácva-

lovej, ázijská krajina.

Pomôcky: Evon, Laos, Krym, orbit.

Pripravuje: Anna Rihová

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

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Kupón č. 8
Krížovka
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Nedeľný sviatok sv. Valentína 

bol motiváciou pánov učiteľov 

ZUŠ, aby februárový celo-

školský koncert venovali vždy 

aktuálnej a prepotrebnej téme 

Lásky. 

Tá sa niesla celým koncertom, či v po-

dobe detských piesní a  skladbičiek, 

v  ktorých názve milo nazveme svo-

je deti („Janko, Ferko, Lacko, Paľko poď-

te sem“), či v zaľúbených slovenských 

ľudových piesňach, ktoré sú vrúcnym 

vyznaním lásky či bôľu z nenaplnenej 

lásky („Moja mamka niečo má“, „Ej, točí 

sa mi točí“, „Hej, keď pôjdeš popred nás“, 

„Pred kostolom ľalia“, „Za tú horu za vy-

sokú mám frajárku čiernookú“). V sprie-

vodnom slove priblížila pani riaditeľ-

ka Irena Chovanová pôvod a zmysel 

sviatku svätého Valentína, ktorý na-

priek zákazu cisára Claudia II. sobášil 

potajomky vojakov. Tí mali v 3. sto-

ročí v Ríme zakázané udržiavať aké-

koľvek vzťahy so svojimi milovanými, 

pretože to podľa neho oslabovalo ich 

bojaschopnosť. Sv. Valentín sa po od-

halení tajných sobášov dostal do väze-

nia, kde liečil chorých kresťanov a stal 

sa po svojej smrti sťatím v r. 269 pat-

rónom zaľúbených, pocestných, vče-

lárov, mladých a  pomocníkom proti 

moru. Pomedzi klasické klavírne diela 

Beethovena, Mozarta, Chopina či Čaj-

kovského sa koncertom stále prelína-

la téma Lásky. Rovnomennou básňou 

„Láska“ Jasquesa Preverta sa pred-

stavila žiačka LDO Ester Gašparová. 

Flautové, husľové, klavírne i akordeó-

nové vystúpenia žiakov pod vedením 

pánov učiteľov pôsobili veľmi kulti-

vovane a prelínali spevácke vystúpe-

nia sólistov i  speváckych zoskupení. 

Do romantického a na vyznanie lás-

ky ako stvoreného európskeho veľko-

mesta Paríža nás populárnou piesňou 

„Bon soir mademoiselle Paris“ prenies-

la Ninka Buzalková, časy obľúbených 

Dusíkovských operiet priblížila Len-

ka Mojičková valčíkom „Letelo vtáča 

nad nami“. Dojímavým speváckym čís-

lom bola „a capella“ interpretácia slo-

venskej ľudovej obradovej piesne „Na 

kamenčeku sedela“ v  podaní Kataríny 

Šálkovej, Dariny Adamcovej a  Natá-

lie Turcelovej, ktoré v krojoch priblížili 

svadobný obrad odčepčenia. Valentín-

sku poštu a výzdobu koncertnej sály 

zabezpečili výtvarníci, ktorí i  týmto 

spôsobom vyzvali našich žiakov a uči-

teľov, aby nepremrhali žiadnu šancu 

povedať druhému - mám Ťa rád. Zá-

ver patril Lehotského populárnej pies-

ni „Úsmev“, ktorý nech je takou našou 

každodennou „Valentínskou poštou“ pre 

všetkých, ktorých stretneme. Kom-

pletný program koncertu a  fotogalé-

riu k  nemu nájdete na stránke ško-

ly www.zusbanskastiavnica.edupage.

org .

Irena Chovanová

Valentínsky koncert ZUŠ 
inšpirovaný Láskou

Predstavenie s názvom KORENE 

-

-

-

-
-

-

-

-

INZERCIA

Koncert žiačok ZUŠ plný lásky  foto Archív ZUŠ

Kultúrne 
centrum 

vo víre udalostí.

Aj tak by som mohla nazvať pod-

ujatia, ktoré svojím zameraním 

pokrývajú široké spektrum dia-

nia v mnohých oblastiach kultú-

ry, na ktoré sa zameriava naše 

oddelenie. Dnes vyberám dve, 

síce odlišné, o  to viac podmani-

vé pre konkrétneho návštevníka.

Beseda o Japonsku.

19.2.2016

Sofi stikovaná krajina v ktorej nie 

je nič nemožné a možné je všet-

ko, práve kvôli úzkej spätosti jej 

ľudí s  prírodou a  duchovnom.

Pani Zuzana Ondrejková Že-

linská z  veľvyslanectva Japon-

ska v  SR nám vo svojej prezen-

tácii o  tejto zaujímavej krajine 

poodhalila zopár drobných ta-

jomstiev, porozprávala úsmevné 

príhody, sprostredkovala bežné 

aj netradičné súčasti života bež-

ného človeka.

Myslím že obohatila každého 

z nás. Čím viac spoznávame svet, 

tým viac chápeme naše miesto 

v  konkrétnej krajine, a aj keď 

sú naše národy absolútne odliš-

né, práve táto odlišnosť nás núti 

spoznávať sa navzájom a  učiť 

sa nepoznanému. V budúcnos-

ti uvažujeme o ďalšej spolupráci 

s týmto veľvyslanectvom.

Bábkové divadlo v kine Akade-

mik -Kráska a zviera

20.2.2016

Každý z  nás má niekde v  pod-

vedomí uloženú spomienku na 

bábkové divadlo. Keď sme so za-

tajeným dychom sledovali báb-

ky, či už v  živom predstavení 

alebo v  Tv. Uchvátili nás posta-

vičky malé či väčšie, ktoré vdých-

li nášmu vybájenému svetu ide-

álnu predstavu o  rozprávkových 

bytostiach, ktoré medzi nami na-

ozaj existujú. Rozhodli sme sa, že 

každú poslednú sobotu v mesia-

ci ponúkneme malým návštev-

níkom priestor, aby spoznávali 

svojim malých súputnikov  svoj-

ho detstva. Bolo to dobré roz-

hodnutie.

A tak sa tešíme na ďalšie stretnu-

tie s rozprávkou: 

26.3. o 16:00  v kine Akademik 

–Safalátka a Špajdlička

30.4. Žabí princ

Vstupné 3 €

Zuzka Patkošová

Odd.KŠaMK
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Preteky v hale pomaly 

vrcholia a naši mladí bežci z ŠK 

Atleti BS si zmerali sily s elitou 

Slovenska na republikovom 

šampionáte dospelých 27 

a 28.2. v bratislavskej hale 

Elan.

Nečakal som atak na medaily, skôr 

som očakával zlepšenie si osobných 

rekordov, čo sa čiastočne naplnilo 

(tréner Petro).

V behu na 1500m sa v sobotu pred-

stavil Ján Marko a vyrazil všetkým 

dych, bojoval fantasticky a  dobe-

hol medzi mužmi na fantastickom 

6.mieste - 12 štartujúcich. Zabe-

hol svoj štandard výkonom 4:18,57 

min. Janko má stále len 15 rokov 

a  je to nesporne najväčší bežecký 

talent v poslednom období na Slo-

vensku. V nedeľu si Marko vyskúšal 

po dohode s trénerom 200m šprint, 

aby si rozbehal nohy pred vrcholom 

jeho sezóny, majstrovstvami doras-

tencov, ktoré budú opäť v hale Elán 

6.3. Ďalšie želiezka v ohni som mal 

na 3000m, kde dominoval Ďurec, 

tak ako aj na 1500m trati. Nestra-

tili sa však ani Štiavničania, keď 

v  celkovom poradí dobehol Jozef 

Gibala na 13. mieste v osobnom re-

korde 9:34,04 min. a taktiež v osob-

nom rekorde dobehol Peťo Ursíny 

9:45,20 min. - štartovalo 20 prete-

károv. Pre Gibalu to bolo ukonče-

nie halovej sezóny a  hodnotím to 

ako adekvátne odovzdanie aktuál-

nej výkonnosti. Peťo Ursíny sa ešte 

predstaví s  Markom na spomenu-

tom dorasteneckom šampionáte, 

kde majú obaja na 

3000m veľké šance 

siahať na medailu. 

Ďakujem všetkým, 

ktorý nám pomá-

hajú a  pomohli aj 

pri tomto prete-

ku, chalanom ďa-

kujem za skvelú re-

prezentáciu mesta, 

klubu a  seba. Fi-

nančnú podporu 

sme na spomenu-

té preteky dostali 

aj od p. Balžanku, 

ktorý patrí do ma-

lej skupiny podpo-

rovateľov, a  pre-

to si každú pomoc 

nesmierne vážim a ďakujem.

Chcem sa poďakovať Mestu Ban-

ská Štiavnica za podporu v  plnení 

športových cieľov klubu a fi nančnú 

podporu na rok 2016. Výsledky ce-

lých M SR mužov a žien nájdete na: 

http://www.hrdosport.sk/Online?-

CompetitionId=115&DisciplineLis-

tId=1396&DisciplineCode=2&Co-

de=RES

Róbert Petro

Halové M SR mužov a žien

HK Banská Štiavnica - HC 

Slovan Moravská Třebová 8 : 6 

(1:3, 2:3, 5:0)

Na pozvanie nášho partnerského 

mesta Moravská Třebová sme vy-

cestovali dňa 12.02.2016, aby sme 

odohrali už tradičný a  každoroč-

ný priateľský zápas medzi oboma 

mestami. Po príchode nás prijal na 

radnici mesta sám starosta JUDr. 

Miloš Izák a  poslanci MsZ. Nasle-

doval krátky program a  prehliad-

ka mesta. Nasledujúci deň v sobotu 

o 16:30 hodine sa odohral na zim-

nom štadióne priateľský odvetný 

hokejový zápas medzi partnerskými 

mestami Banská Štiavnica a Morav-

ská Třebová. Súper z Moravskej Tře-

bovej nastúpil s jasným cieľom, vy-

rovnať stav série zápasov na 5:5. My 

sme však boli pripravení bojovať do 

posledných síl. Prvá tretina vyzne-

la jasne pre domácich a  vyhrali ju 

o dva góly. To sme ešte netušili, že 

náš súper bude pokračovať v nátla-

kovej hre aj v tretine druhej. Darilo 

sa im všetko na čo siahli, naopak my 

sme nemohli nájsť tú správnu her-

nú pohodu. Po dvoch tretinách sme 

odchádzali do šatní s  nelichotivým 

výsledkom 6:3 pre súpera. V  šatni 

nám však prehovoril do „duše“ náš 

kouč Gojko Bosák a určil jednoznač-

nú taktiku útočiť a strieľať na bránu. 

Poslúchli sme kouča a hneď z úvodu 

tretej tretiny sa nám podarilo streliť 

gól a v zápätí ďalší, čo súpera trochu 

zaskočilo. V  dobrej technickej hre 

sme pokračovali aj v ďalších minú-

tach, čo nedokázal náš súper zasta-

viť a zjavne nekoncentrované muž-

stvo súpera sme dokázali v  závere 

poraziť vďaka piatim streleným gó-

lom v  poslednej tretine. Konečný 

stav zápasu vyznel v  náš prospech 

8:6. Napriek skutočnosti, že sme zá-

pas hrali len na dve päťky, nedovo-

lili sme  súperovi vyrovnať stav sé-

rie. Už teraz vieme, že sa musíme 

dôkladnejšie pripraviť na odvetu na 

konci roka 2016, kedy budeme hrať 

zápas na našom ľade. Ďakujeme 

všetkým divákom, ktorí aj nás Slo-

vákov až do konca zápasu povzbu-

dzovali k  lepšej hre, hoci výsledok 

a  priebeh zápasu tomu nenasved-

čoval. Myslím si, že to najdôležitej-

šie sa splnilo, pretože zvíťazila dobrá 

myšlienka a chuť po športových vý-

konoch, za čo ďakujem všetkým zú-

častneným hráčom, ktorí reprezen-

tovali naše mesto.

HK Banská Štiavnica reprezentova-

li: našu bránu statočne strážil Slavo-

mír Blahút,

1. útok Dušan Lukačko, Michal 

Kminiak, Pavel Hanzlík,

2. útok Pavol Burian, Silvester Bu-

rian, Marek Peťko,

obrancovia: Marián Skarba, Dušan 

Vahlandt, Dušan Tulipán, Erik Me-

licherčík, Patrik Pavlík

Góly zaznamenali: M. Kminiak 4, D. 

Lukačko 2, P. Hanzlík 1, S. Burian 1.

Na záver sa chcem poďakovať kou-

čovi Gojkovi Bosákovi za dobre zvo-

lenú taktiku počas celého zápasu. 

Poďakovanie patrí Gojkovi a Eriko-

vi Melicherčíkovi aj za náš odvoz  ich 

vlastnými autami a všetkým chlap-

com za samofi nancovanie celého zá-

jazdu do partnerského mesta. Pánu 

Ľubomírovi Barákovi ďakujeme 

za chutné občerstvenie počas celej 

cesty. Športu zdar! Za organizátorov 

Dušan Lukačko

Slovensko - Česko

Banskobystrický 
plavecký pohár

Už 2.kolo tejto obľúbenej maj-

strovskej súťaže sa uskutočni-

lo dňa 27.02. v  Banskej Bystrici. 

Usporiadateľom bol Trian ŠK a sú-

ťaž sa uskutočnila na vynovenom 

bazéne PF. Na štartovné bloky sa 

postavilo až 170 pretekárov od 

predškolského veku až po senio-

rov z Handlovej, Brezna, zo Žiaru 

nad Hronom, Banskej Štiavnice, 

Veľkého Krtíša, Rimavskej Sobo-

ty a Banskej Bystrice. Štartovali aj 

plavkyne z plaveckého oddielu Sit-

no Banská Štiavnica a darilo sa im.

Výsledky: Žiačky ,,B“:

Adela Prefertusová: 50P-55,64-

22.miesto; 50K-44,34-25.miesto; 

200K – 3:27,68-12.miesto.

Alexandra Nemčoková: 50P-

41,44-2.miesto; 50K-33,66-3.

miesto; 50M-36,45-2.miesto; 

100P-1:34,9-2.miesto; 200K-

2:40,45-2.miesto.

Najbližšia súťaž sa uskutoční 

5-6.03.2016 v Rimavskej Sobote.

Vlado Nemčok – PO Sitno

Poďakovanie
Aj touto cestou by som rád poďa-

koval nielen za seba, ale aj za 70 

účastníkov rekondičného pobytu 

v Kováčovej, vedeniu Slovenské-

ho zväzu telesne postihnutých v 

B. Štiavnici A. Peťkovej, I. Mada-

rovi ako i ďalších členom výboru, 

ktorí tieto akcie organizujú. Ale 

nielen za toto posledné, ktoré sa 

uskutočnilo 23.2.2016, ale aj za 

tie predchádzajúce, ktorých bolo 

za mnoho rokov, ktoré vedú našu 

organizáciu ZŤP, nespočetne. Do 

ďalších rokov želám veľa zdravia 

a tvorivých nápadov pri organizo-

vaní kultúrno, športovo, rehabili-

tačno-turistických podujatí. Ďal-

šie podujatie sa uskutoční v máji 

do Podhájskej, už teraz sa tešíme! 

Roman Kuruc

Členská schôdza
Základná organizácia SZTP v Ban-

skej Štiavnici pozýva svojich čle-

nov na Výročnú členskú schôdzu, 

ktorá sa uskutoční dňa 16.3.2016 

(streda) o 14:00 hod. v jedálni 

Spojenej strednej školy služieb a 

lesníctva, Kolpašská ul. 9, Banská 

Štiavnica. Prineste si členské pre-

ukazy! Ivan Madara
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sn@banskastiavnica.skINZERCIA

služby

inzercia

  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

  Prenajmem v RD v Štiavnických 

Baniach zariadenú izbu za 130,-Eur 

mesačne. Tiež prenajmem garáž, te-

l.č.: 0915 169 422

  Som na invalidnom vozíku a hľa-

dám opatrovateľky na soboty a ne-

dele. Práca na celý deň. Info na te-

l.č.: 0904 110 869

  PREDÁM NOVÉ LIAHNE, Od-

chovne, pasce, šklbačky, klietky pre 

prepelice, krmítka, napájačky a iné, 

viac na www.123nakup.eu, tel.č.: 

0907 181 800

reality

najlepšie ceny v meste

CITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

0,55/km
v BS U nás máte pizze už od 2,50 €2,50 € 

a denné menu od a denné menu od 2,80 €.2,80 €. 
Rozvoz v Banskej Štiavnici Rozvoz v Banskej Štiavnici 
zdarma. Objednávky tel.č.: zdarma. Objednávky tel.č.: 

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

á ž

Inzerujte aj vy v 
Š  avnických novinách

HODINOVÝ MANŽEL
  - drobné práce
  - voda + kúrenie
  - elektrikárske práce
  - skladanie nábytku
  - oprava vysávačov, žehličiek

Kontakt: 0911 386 921

Okolie: BS, ZV, BB

OZ Túlavá labka sa aj tento rok 

uchádza o vaše 2% z dane. 

Nezabudnite na nás…

Pomôžete tak nechceným, týra-

ným a opusteným psom a mačkám. 

Prispejete tak na kastrácie poulič-

ných mačiek, na záchranu túlavých 

psov a mačiek, na pomoc pre soci-

álne slabšie rodiny a  ich zvieratá... 

Prispejete na chod nášho OZ a teda 

podporíte našu snahu pomáhať. 

Naša činnosť je dobrovoľná a exis-

tujeme len z 2% a darov od ľudí.

V Banskej Štiavnici a  okolí fungu-

jeme už 8 rokov. Sídlime v prenaja-

tých priestoroch pod Povrazníkom, 

na Brezovej ul., v areáli bývalého 

Akutrade. Ak by ste chceli prísť ven-

čiť psíkov, či nejako inak pomôcť, 

radi vás uvidíme: tulavalabka@gma-

il.com, 0944 554 885, 0918 050 

524, 0903 261 807. Viac o nás a tla-

čivo potrebné k poukázaniu 2% náj-

dete na www.tulavalabka.sk. Ďaku-

jeme.  OZ Túlavá labka

Vaše 2% môžu pomáhať!

INZERCIA


