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INZERCIA

Schválenie projektu z EU 

fondov.

21.02.2017 sme sa dozvedeli dôležitú 

a veľmi pozitívnu správu: projekt s ná-

zvom „Zhodnocovanie bioodpadu a sta-

vebného odpadu v Banskej Štiavnici“ bol 

schválený. Pre nakladanie s komunál-

nymi odpadmi mesta je táto správa 

obrovský posun vpred. Konečne bu-

deme mať kompostáreň – budeme 

mať kde zhodnocovať nielen zelený 

bioodpad (konáre, trávu lístie a pod.) 

predovšetkým z údržby verejnej zele-

ne, ale konečne môžeme začať zbierať 

a  zhodnocovať kuchynský bioodpad 

z domácností – z bytových domov.

V 42. čísle Štiavnických novín 

v novembri 2016 sme Vás 

vážení čitatelia informovali 

o snahách mesta zabezpečiť 

chýbajúce zdravotnícke služby 

v našom meste a racionálne 

využívanie priestorov v budove 

nemocnice v Banskej Štiavnici, 

v súlade s platnými predpismi.

V  decembri 2016 sa zišlo mimo-

riadne valné zhromaždenie akcio-

vej spoločnosti Nemocnica Banská 

Štiavnica, a. s., na ktorom Mesto 

Banská Štiavnica predložilo svoje 

návrhy na rozšírenie poskytovaných 

služieb a  využitia priestorov v  ne-

mocnici. Na zasadnutí sa obidvaja 

akcionári, t. j. spoločnosť Svet zdra-

via a Mesto Banská Štiavnica zhod-

li na tom, že priestory je potrebné 

efektívnejšie využívať, a  že obidve 

strany majú záujem na zlepšení 

zdravotnej starostlivosti v  meste a 

za tým účelom budú naďalej spolu-

pracovať.

Mesto Banská Štiavnica pripravilo 

konkrétne návrhy na preorganizo-

vanie priestorov nemocnice s  pri-

hliadnutím na vznik nových ambu-

lancií a špecializovaných pracovísk. 

Po ich posúdení spoločnosťou Svet 

zdravia, a. s., sa primátorka mesta 

stretla s riaditeľom Všeobecnej ne-

mocnice Žiar nad Hornom MVDr. 

Branislavom Jaďuďom. Na stretnutí 

bolo zo strany riaditeľa prezentova-

né, že zámery Mesta Banská Štiav-

nica akceptujú. Ďalej bolo dohodnu-

té, že sa začne s úpravou prízemia, 

kde by mala byť v terajších voľných 

priestoroch umiestnená chirurgic-

ká ambulancia, jednodňová chirur-

gia (zákroková miestnosť aj lôžková 

časť) a dialyzačné stredisko. Nákla-

dy na úpravu budú hradené z  čas-

ti z  rozpočtu akciovej spoločnos-

ti a zo sponzorských príspevkov. 

Náklady na prevádzku priestorov 

si bude hradiť každý poskytovateľ 

zdravotnej starostlivosti samostat-

ne. Ostatné priestory, ktoré sú aj 

teraz využívané na prízemí zosta-

nú zachované. Po zrekonštruovaní 

a sprevádzkovaní prízemia sa bude-

me snažiť postupne realizovať aj os-

tatné časti nášho zámeru, o čom Vás 

aj naďalej budeme informovať.

Ing. Ivana Ondrejmišková

Prednostka MsÚ

Štiavnica bude mať kompostáreň

Riešenie zdravotníctva v našom meste pokračuje

Ilustračné foto kompostoviska  foto Archív autora �3.str.

Špeciálne:

Štvrtok 9.3. o 17:00 hod.Štvrtok 9.3. o 17:00 hod.
Vstupné: 2 €Vstupné: 2 €

ExpedičNÁ kAMerAExpedičNÁ kAMerA

Piatok, 10.3. o 19:00, Piatok, 10.3. o 19:00, Kino AkademikKino Akademik

Pozvánka
Slovenský zväz protifašistických bo-

jovníkov, Základná organizácia Ban-

ská Štiavnica dovoľuje si Vás pozvať 

na spomienkový akt, ktorý naša ZO 

SZPB usporiada spolu s  mestom 

Banská Štiavnica, spojený s  polo-

žením kytíc pri príležitosti 72. vý-

ročia oslobodenia mesta Banskej 

Štiavnice. Program začína o  14,30 

dňa 6.3.2017, v pondelok, pri pa-

mätníku Oslobodenia (nad Poštou): 

Program: Hymna SR, Báseň, Polo-

ženie kytíc, Príhovor zástupcu mesta 

Banskej Štiavnice, Príhovor zástupcu 

SZPB, Hymna, alebo hymnická pie-

seň. Tešíme sa na Vašu účasť!

Vladimír Poprac, predseda ZO

Jaroslav Dudík, tajomník ZO
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Upozornenie
S blížiacimi sa jarnými mesiacmi 

sa zvyšuje počet vytváraných čier-

nych skládok a zvyšuje sa znečis-

ťovania priestorov v okolí ulože-

ných nádob na separovaný zber 

komunálneho odpadu. Osobit-

ne toto znečisťovanie sa prejavu-

je v okolí cintorínov v našom mes-

te. Obyvatelia mesta ako i chatári 

do zberných nádob odkladajú ne-

potrebný stavebný a iný materi-

ál, ktorý je potrebné likvidovať na 

zbernom dvore, ktorý sa nachá-

dza na Antolske ul. č. 46 v Banskej 

Štiavnici. Týmto svojím konaním 

maria snahu mesta udržať v mes-

te poriadok, ktorý je často pred-

metom kritiky. Znečisťovanie ve-

rejných priestorov je považované 

za spáchanie priestupku v zmys-

le §22, odst. 2 VZN č. 3/2016 až 

do výšky 165,96 €. Na zlepšenie 

tohto stavu sú priestory v oko-

lí cintorínov, kde je znečisťovanie 

najvýraznejšie monitorované ka-

merovým systémom, ktorý po-

máha k odhaľovaniu páchateľov 

priestupkov. Dovoľujeme si pre-

to požiadať všetkých obyvateľov 

mesta, chatárov, aby vývoz od-

padu likvidovali v zmysle VZN č. 

3/2016 o nakladaní s komunálny-

mi odpadmi a drobnými stavebný-

mi odpadmi na území mesta Ban-

ská Štiavnica ako i jeho dodatku 

č. 1 a vzniknutý komunálny od-

pad likvidovali výlučne na zber-

nom dvore, Antolska 46, Banská 

Štiavnica.

MsÚ

Dňa 23.2.2017 sa dožil 

životného jubilea 85 rokov 

jeden z najvýznamnejších 

slovenských spisovateľov 2. 

polovice 20. storočia a začiatku 

tohto storočia, prekladateľ, 

publicista a niekdajší 

významný politik a diplomat, 

banskoštiavnický rodák, ale 

plným právom aj čestný občan 

nášho mesta Anton Hykisch. 

Vo svojej literárnej tvorbe sa ne-

ustále vracal k trvalým inšpirač-

ným zdrojom zo svojho rodiska, 

jeho milovanej Banskej Štiavni-

ce, čo s nevídaným majstrovstvom 

pretavoval do svojich literárnych 

diel. Pri príležitosti jeho vzácne-

ho životného jubilea mu v deň jeho 

narodením poslala blahoprianie 

aj primátorka nášho mesta, ktoré 

uverejňujeme v plnom znení: „Cte-

ný pán Ing. Anton Hykisch, čestný ob-

čan mesta Banská Štiavnica, dovoľte 

mi, aby som Vám čo najsrdečnejšie za-

blahoželala k Vášmu vzácnemu jubileu 

a  z  celého srdca Vám zaželala pevné 

zdravie, veľa tvorivých síl, šťastie, po-

hodu a ešte dlhé roky života. Toto bla-

hoželanie prijmite ako prejav mojej hl-

bokej úcty, ktorú k Vám prechovávam 

a  každé stretnutie s  Vami a  s Vašim 

dielom bolo a je pre mňa vzácnou skú-

senosťou. Zároveň Vám ďakujem za 

všetko, čo ste urobili a robíte pre naše 

krásne a nami milované mesto Banská 

Štiavnica. Za zviditeľnenie Banskej 

Štiavnice doma aj v zahraničí.“

Ján Novák

Poďakovanie

Vážená a milá pani primátorka,

úprimne ďakujem za Vaše milé a 

neformálne slová gratulácie. Veľ-

mi ma potešili a povzbudili túžbu 

po zime zavítať do nášho krásne-

ho mesta. Vzhľadom na narastajúce 

zdravotné ťažkosti už cez zimu do 

BŠ nechodíme a prídeme až sniežik 

pominie. Medzitým som vydal nový 

román, pokračovanie Márie Terézie 

- o jej synovi cisárovi Jozefovi II. a o 

bernolákovcoch. Kniha sa volá Ver-

te cisárovi, vyšla vo vydavateľstve 

Spolku slovenských spisovateľov. V 

spolupráci s knižnicou iste zjari uro-

bíme prezentáciu. Želám Vám a na-

šim milým Štiavničanom peknú jar 

a mnoho úspechov

Anton Hykisch

K životnému jubileu Antona Hykischa

  Účasť na pravidelnom 

stretnutí primátorky mesta 

Banská Štiavnica a starostov 

obcí okresu Banská Štiavnica.

  Pracovné stretnutie so zá-

stupcami š. p. Lesy SR a s oby-

vateľmi Lesníckej ul. k  rieše-

niu parkoviska na pozemkoch 

medzi ulicami Mierová a Les-

nícka.

28.2.

  Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občan-

mi k ich potrebám a požiadav-

kám.

  Pracovné stretnutie k  prípra-

ve osláv 800. výročia prvej pí-

somnej zmienky o meste.

  Uskutočnilo sa pracovné ro-

kovanie so starostom obce Vy-

hne Vladimírom Bevelaquom 

k  riešeniu zvozu ťažby dreva 

spoločnosťou Mestské lesy, s. 

r.o. Banská Štiavnica za účasti 

konateľa spoločnosti.

1.3.

  Riešenie úprav a čistenia 

miestnych komunikácií a  ve-

rejných priestranstiev po zim-

nom období.

  Účasť na 28. Sneme ZMO – 

Žiarsky región.

  Riešenie problematiky posky-

tovania zdravotníckych slu-

žieb.

2.3.

  Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občan-

mi k ich potrebám a požiadav-

kám.

  Riešenie problematiky tech-

nického zabezpečenia Tech-

nických služieb, m. p. v  Ban-

skej Štiavnici.

  Účasť na poslednej rozlúčke 

s občiankou nášho mesta pani 

Máriou Moravčíkovou.

3.3.

  Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občan-

mi k ich potrebám a požiadav-

kám.

  Príprava materiálov pre Mest-

skú radu v Banskej Štiavnici.

4.3.

  Slávnostné uvítanie detí do ži-

vota.

  Slávnostné prijatie občanov 

nášho mesta v obradnej sieni 

Radnice pri príležitosti ich ži-

votných jubileí.

Andrea Benediktyová

Aj v 3. decéniu februára rezo-

novala Banská Štiavnica a jej 

terajší, či niekdajší obyvatelia 

v celoslovenských médiách 

oveľa častejšie ako aj ďaleko 

väčšie slovenské mestá. 

21.2. v Rádiu Regina o 5:35 bol 

hovorca Slovenského vodohospo-

dárskeho podniku, š.p. v B.Štiav-

nici Pavol Machava. V súvislosti s 

týmto médiom je viac ako poteši-

teľné, že od začiatku roka v pravi-

delných reláciách o počasí v bilan-

covaní počasia má trvalé miesto aj 

Banská Štiavnica. Ešte viac pote-

šila informácia v Rádiu Slovensko 

22.2. o 12:00, že SR sa zapojila do 

projektu UNESCO, ktorého cie-

ľom je posilnenie rozvoja miest a 

regiónov prostredníctvom cestov-

ného ruchu s využitím pamiatok 

a pozoruhodností s emblémom 

UNESCO. Do projektu podľa vy-

jadrenia našej primátorky je za-

pojená aj Banská Štiavnica. 22.2. 

v literárno-dramatickom pásme 

v Rádiu Lumen od 21:00 – 22:00 

bola priblížená osobnosť sve-

toznámeho zberateľa slovenských 

rozprávok a povestí Pavla Dobšin-

ského, ktorý žil aj v B.Štiavnici v 

r.1858 – 1861 ako profesor slo-

venského jazyka a literatúry. Už 

viac ráz dostal priestor v celoslo-

venských médiách Mojmír Ham-

pl, viceguvernér Národnej banky 

ČR, ktorý má väzbu na bansko-

štiavnickú rodinu Hamplovcov. 

Naposledy hovoril v Rádiu Slo-

vensko 23.2. o 7:00. Banskoštiav-

nickému rodákovi a čestnému ob-

čanovi B.Štiavnice, spisovateľovi 

Antonovi Hykischovi bol pri prí-

ležitosti jeho 85. narodenín v Rá-

diu Devín o 6:35 venovaný me-

dailón. 23.2. od 17:00 – 18:00 

bolo literárno-dramatické pásmo 

zostavené z rozsiahleho literárne-

ho diela Antona Hykischa, v kto-

rom viac ráz rezonovala aj Banská 

Štiavnica. Samostatnú pozornosť 

venovali médiá fi lmovému festi-

valu „4živly“. Najprv to bolo Rá-

dio Devín 23.2. o 6:30, kde bola 

prvá informácia o tomto festiva-

le, následne podrobná informácia 

o 8:30 a naposledy to bolo 26.2. 

v STV na Jednotke v Správach 

RTVS o 19:00. V tom istom mé-

diu o 19:00 bola prezentovaná re-

habilitačná stanica v B.Štiavnici. 

24., 27. a 28.2. v TV JOJ o 18:00 

sa kuchárskeho umenia zhosti-

li Štiavničania, bratia Ján a Jo-

zef Bartkovci v relácii Moja mama 

varí lepšie ako Tvoja. 28.2. v deň, 

kedy sa narodil významný sloven-

ský hudobný skladateľ Viliam Fi-

guš Bystrý (1875), ktorého život 

je spojený neodmysliteľne aj s 

Banskou Štiavnicou, bol o ňom v 

Rádiu Devín o 6:35 medailón. 

Ján Novák

Štiavnica a Štiavničania 
v médiách
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Každá domácnosť do-

stane 8 l kýblik a  kompostovateľ-

né vrecká na kuchynský bioodpad, 

stojiská kontajnerov budú doplne-

né o hnedú nádobu na bioodpad, do 

ktorej naplnené vrecká z  kuchyne 

patria. Bioodpad je najväčšou zlož-

kou komunálneho odpadu a keď ho 

budeme triediť a kompostovať, vý-

razne sa tým zníži množstvo zme-

sového odpadu, ktorý končí na 

skládke a  predstavuje problém pre 

životné prostredie.

Schválený projekt obsahuje nie-

len vybudovanie kompostárne, 

ale taktiež zakúpenie techniky na 

zber bioodpadu (veľké a malé zbe-

rové vozidlo, mobilná umývačka 

zberných nádob), a aj technologic-

ké vybavenie kompostárne – trak-

tor, nakladač, rezací a  miešací voz 

(na spracovanie konárov a  haluzi-

ny z  orezávania zelene), prekopá-

vač kompostu, sito, drvič kuchyn-

ského odpadu a pod. Súčasťou bude 

aj nákup nádob na zber bioodpadu, 

kompostovateľných sáčkov a veľko-

kapacitných kontajnerov na prepra-

vu bioodpadu. Dovybaví sa aj zber-

ný dvor – mobilným ekoskladom 

pre nebezpečné odpady, semafo-

rom na váhu, aktualizuje sa softvér 

pre zlepšenie evidencie a optimali-

zácie nakladania s odpadmi a zakú-

pi sa počítač s  príslušenstvom pre 

evidenciu odpadov.

Kompostáreň sa bude nachádzať 

v  areáli zberného dvora (Antolská 

46) a  bude využívať existujúcu in-

fraštruktúru zberného dvora, ako 

prevádzkovú budovu, váhu, eviden-

ciu odpadu, prístupové cesty. Kapa-

cita kompostárne je plánovaná na 

1 600 t bioodpadu ročne. Spracová-

vať sa bude nielen bioodpad z úprav 

verejnej zelene, zo záhrad, par-

kov a z cintorínov (pokosená tráva, 

lístie, opílené konáre a pod.), ale aj 

kuchynský bioodpad z bytových do-

mov (zvyšky z čistenia ovocia a ze-

leniny, čajové vrecúška, zvyšky je-

dál, servítky, staré pečivo a  pod.). 

Aby mohla kompostáreň spracová-

vať aj kuchynský bioodpad, musí 

byť vybavená hygienizáciou tohto 

odpadu. Na to bude slúžiť fermen-

tor, v ktorom sa správne namieša-

ný bioodpad (kuchynský spolu so 

zeleným) aktívnym prevzdušňo-

vaním zahreje na teplotu min. 70 

°C počas 1 h. Po 5 dňoch vypadne 

z fermentora surový kompost, kto-

rý ďalej dozrieva a kompostuje nie-

koľko týždňov vonku na hrobliach. 

Po presitovaní získame kompost, 

ktorý si budú môcť občania Ban-

skej Štiavnice bezplatne nabrať do 

záhrad.

Kompostáreň bude pozostávať 

z haly pre fermentor, zásobníkov na 

zelený bioodpad, asfaltovej plochy 

na ktorej bude kompost dozrievať 

a ktorá bude zvedená do akumulač-

nej nádrže. Vodou z nádrže sa bude 

polievať kompost počas suchých ob-

dobí.

Projekt „Zhodnocovanie bioodpa-

du a stavebného odpadu v Banskej 

Štiavnici“ bol ako žiadosť o  nená-

vratný fi nančný príspevok (kód 

NFP310010B490) podaný v  rám-

ci Operačného programu Kvali-

ta životného prostredia, výzva 

OPKZP-PO1-SC111-2016-11. Cel-

kové oprávnené výdavky projek-

tu boli schválené vo výške max. 

1  940  474,29 €, z  čoho je 95 % 

nenávratný fi nančný príspevok 

(1  843  450,58 €) a  zvyšných 5 % 

je spolufi nancovanie mesta Banská 

Štiavnica. Podľa pôvodného harmo-

nogramu by mala byť kompostá-

reň sprevádzkovaná v  marci 2018 

a v tomto čase by sa mal spustiť aj 

zber kuchynského bioodpadu z do-

mácností. Takže takto o rok začína-

me naplno triediť a  kompostovať 

bioodpad v Banskej Štiavnici.

Miloš Veverka, 

Technické služby, m.p., BŠ

NOVINKY

1.str.

ponuka
práce

Štiavnica bude mať kompostáreň

Primátorka mesta Mgr. 

Nadežda Babiaková zvolala na 

22.2.2017 rokovanie MsZ.

MsZ schválilo:

- program rokovania zasadnutia MsZ 

v Banskej Štiavnici s dátumom 22. 

február 2017 s vypustením bodov: č. 

5 Návrh VZN mesta Banská Štiavni-

ca o parkovaní vozidiel na vymedze-

ných úsekoch miestnych komunikácií 

na území mesta a č. 13 a) Prevod ma-

jetku, ako prípad hodný osobitného 

zreteľa – 14 boxov garáží, súp. č. 2250 

(kupujúci M.Štefániková)

- návrhovú komisiu v zložení: RNDr. 

P.Bačík, predseda, Ing. J.Čamaj, člen, 

D.Beránek, člen

- poskytnutie dotácií z rozpočtu mes-

ta v zmysle VZN č. 3/2013 v znení do-

datku č. 1 o poskytovaní dotácií z roz-

počtu Mesta Banská Štiavnica

- spracované zadanie a začatie obsta-

rávania Urbanistickej štúdie obytnej 

zóny v lokalite „Štefultov – Sitnianska, 

B.Štiavnica“

MsZ neschválilo:

- zaradenie bodu Mestské kúpele 

a  plaváreň do programu rokovania 

MsZ v  B.Štiavnici, bodu rôzne, dňa 

22. februára 2017

MsZ vzalo na vedomie:

- kontrolu plnenia uznesení zo zasad-

nutia MsZ v B.Štiavnici,  dňa 25. janu-

ára 2017 a 8. februára 2017

- správu z kontroly a o vyúčtovaní po-

skytnutých dotácií v roku 2016 z roz-

počtu mesta v zmysle VZN Mesta 

Banská Štiavnica č. 3/2013 v znení 

Dodatku č. 1 o poskytovaní dotácií z 

rozpočtu Mesta Banská Štiavnica

- správu o činnosti hlavného kontro-

lóra Mesta Banská Štiavnica za rok 

2016

- informatívnu správu o vypracovaní 

a  prerokovaní Urbanistickej štúdie – 

obytnej zóny v lokalite Principlac

- dobrovoľné vzdanie sa členstva Mgr. 

Zuzany Paškayovej v redakčnej rade 

ŠN v zmysle Štatútu týždenníka ŠN

- informatívnu správu o realizácii NP 

Podpora vybraných sociálnych slu-

žieb krízovej intervencie na komunit-

nej úrovni

MsZ vymenovalo:

- člena redakčnej rady ŠN v zmysle 

Štatútu týždenníka ŠN Miroslavu 

Luptákovú

MsZ odvolalo:

- PhDr. Irenu Roháčovú, CSc., Ing. 

arch. Ivetu Chovanovú a Ing. Jaromí-

ra Piliara z členstva v komisii pre pa-

mätihodnosti mesta

MsZ zvolilo:

- Mgr. Petra Chytila a Mgr. Andreu 

Gregovú za členov do komisie pre pa-

mätihodnosti mesta

MsZ uznieslo sa na:

- Dodatku č. 2 k VZN Mesta Banská 

Štiavnica č. 3/2013 o poskytovaní do-

tácií z rozpočtu Mesta Banská Štiav-

nica

- na VZN Mesta Banská Štiavnica č. 

1/2017 o fi nancovaní ZUŠ, MŠ a škol-

ských zariadení zriadených na úze-

mí mesta Banská Štiavnica v zriaďo-

vateľskej pôsobnosti Mesta Banská 

Štiavnica, štátom uznanej cirkvi alebo 

náboženskej spoločnosti a  inej práv-

nickej osoby alebo fyzickej osoby

Majetkové veci mesta Banská 

Štiavnica:

a) Vyhlásenie obchodnej verejnej sú-

ťaže na odpredaj nadbytočného ne-

hnuteľného majetku mesta – „rodinný 

dom“ na Ulici J. K. Hella č. 7

Po interpeláciách a dopytoch poslan-

cov primátorka rokovanie MsZ ukon-

čila. Kompletné znenia schválených 

uznesení sú zverejnené na www.ban-

skastiavnica.sk.

Spracoval: Michal Kríž

Z februárového MsZ

1. Vodič autobusu, SAD Zvolen, a.s., 

Antolská 1, B. Štiavnica, p. Koszto-

lányová, tel.: 0455313401,ZV, 1 

VPM, nástup ihneď

2. Vodič kamiónu a  vodič MKD 

STD Donivo, a.s. odštepný závod 

B. Štiavnica, Dolná 5, B. Štiavni-

ca, p. Petríková, tel.: 0917628264, 

e-mail: petrikova@std.sk, ZV, as-

poň 2 roky praxe na kamión, aspoň 

6 mes. praxe na MKD,23 VPM, ná-

stup ihneď

3. Vodič nákladného motorové-

ho vozidla BS Trans, s.r.o., SNP 

815/13, Banská Štiavnica, tel.: 

0905749355, SO, 1 VPM, nástup 

ihneď

4. Vodoinštalatér Combin Banská 

Štiavnica, s.r.o., Kolpašská 4, Ban-

ská Štiavnica, p. Hubačová, tel.: 

0456949032, e-mail: hubacova@

combin.sk, SO, aspoň 1 rok praxe, 

1 VPM, nástup ihneď

5. Zlievarenský robotník -formovač 

a zlievarenský robotník – odlievač 

do kokíl, Four Trade, s.r.o., Antol-

ská 27, Banská Štiavnica, p. Sekere-

šová, tel.: 0908676304, e-mail: ft@

ft.sk, 7 VPM, nástup ihneď

6. Stavebný a prevádzkový elek-

trikár, Profi  centrum, s.r.o., An-

tolská 34, Banská Štiavnica, tel.: 

045/6921015, ÚSO, 1 VPM, aspoň 

3 roky praxe, nástup Ihneď

Spracovala: Ingrid Kosmeľová
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Por.č. Žiadateľ Účel
Požadovaná 

výška dotácie
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1. Slovenský zväz telesne postihnutých Rekondícia pre telesne postihnutých  1 050 € 300 €

2. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska Podpora plnohodnotného a kreatívneho života nevidiacich a slabozrakých v meste B. Štiavnica 400 € 300 €

3.
Slovenský Červený kríž, územný spolok 

Banská Štiavnica 
Deti, mládež a prvá pomoc, relaxačný pobyt klientov DSS vo Vodnom raji Vyhne 1 091 € 900 €

4. OZ Margarétka Podpora neverejného poskytovateľa sociálnej služby v meste Banská Štiavnica 3 000 € 2 500 €

Spolu 5 541 € 4 000 €
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1. OZ 4:Tune Illumination festival 6 500 € 0 €

2. Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok
Vydanie publikácie: „Odkazy minulosti – Banské technické a kultúrne pamiatky lokality UNES-

CO – Banská Štiavnica, Štiavnické Bane“
1 500 € 500 €

3. Živena – Spolok slovenských žien Kultúrno-spoločenská, osvetová a sociálna činnosť 850 € 450 €

4. Kremnické divadlo v podzemí n.o. Festival Amplión – Nový kabaret & pouličné umenie 2 000 € 300 €

5. Slovenské banské múzeum Kultúrny rok 2017 v Slovenskom banskom múzeu 3 750 € 1 000 €

6. OZ Iniciatíva za živé mesto Festival kumštu remesla a zábavy, 20. ročník 2 000 € 500 €

7. Spevokol Štiavničan Činnosť v roku 2017 2 000 € 500 €

8. Občianske združenie Capalest Festival Cap à ľEst – večer francúzskej kultúry 7 300 € 500 €

9.
Pohronské osvetové stredisko ZH – Praco-

visko Banská Štiavnica
Kultúrno-spoločenské a výchovno-vzdelávacie podujatia pre Mesto Banská Štiavnica 1 200 € 450 €

10. Juraj Mĺkvy, Archanjel Caff e Bar Kultúrny program Archanjel Caff e Bar 2017 680 € 0 €

11. Kruh, o.z. Glanzenberg, Staré mesto – pokračovanie v obnove NKP 1 500 € 300 €

12. OZ Priatelia Banskoštiavnickej ZUŠ
Kultúrne podujatia: „Banskoštiavnické kladivká 2017“ a „Duchovný a umelecký odkaz bansko-

štiavnickej kalvárie“
2 500 € 500 €

Spolu 31 780 € 5 000 €
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1. Futbalový klub Sitno Banská Štiavnica Športová činnosť futbalových mužstiev pre rok 2017 21 730 € 11 350 €

2. Plavecký klub Banská Štiavnica Činnosť Plaveckého klubu Banská Štiavnica v roku 2017 6 000 € 3 500 €

3. Ing. Miloš Janovský- Redings Mikulášsky bedmintonový turnaj 200 € 150 €

4. OZ Červená studňa Bežecké lyžovanie na Červenej studni 1 300 € 1 000 €

5. Rotobalance s.r.o Majstrovstvá Európy v zimnom triatlone 590 € 400 €

6.
Klub slovenských turistov Dr. Téryho 

Banská Štiavnica 

Čistenie, úprava, preznačenie turistických trás, výmena poškodených smeroviek, osade-

nie nových smerovníkov
450 € 300 €

7. ŠK Atléti BS Športová činnosť ŠK Atléti BS v roku 2017 15 035 € 3 900 €

8. OZ „Rodičia a priatelia MŠ 1.mája“ Športový deň pre najmenších 1 395,20 € 600 €

9. MP – PRO Milan Potančok Drieňovský okruh – beh pre všetky vekové kategórie 1 000 € 600 €

10.
Slovenský skauting, 5. Zbor skautov Ban-

ská Štiavnica
Družinové napredovanie 930 € 200 €

11. Športový klub stolného tenisu 4. liga v stolnom tenise, krúžok žiakov, MO v stolnom tenise 2 000 € 700 €

12. TJ Sitno – plavecký oddiel, o.z. Plavecká a triatlonová sezóna 2017 1 600 € 500 €

13. Rádioklub Banská Štiavnica - OM3RBS Reprezentácia mesta Banská Štiavnica a SR v rádioamatérskych pretekoch v rámci Európy 1 000 € 300 €

14. Šachový klub Opevnenie Banská Štiavnica

Zabezpečenie kvalitného tréningového procesu detí,mládeže a dospelých – podpora 

účasti Štiavnického klubu v krajských ligových súťažiach – organizácia turnajov v ban-

skoštiavnickom regióne pre mládež aj dospelých

3 000 € 500 €

Spolu 56 230,20 € 24 000 €
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1. Špeciálna základná škola Denný letný tábor 2017 1 400 € 700 €

2.
Centrum pedagogicko- psychologického 

poradenstva a prevencie
Poznaj seba – spoznáš druhých 200 € 100 €

3.
Stredná odborná škola služieb a lesníctva 

Banská Štiavnica
Poznávací výlet do parlamentu NR SR a na Bratislavský hrad 600 € 200 €

Spolu 2 200 € 1 000 €

V zmysle VZN č. 3/2013 v znení 

Dodatku č.1 o poskytovaní 

dotácií z rozpočtu Mesta 

Banská Štiavnica, bolo k 31. 

decembru 2016 na Mestský 

úrad doručených celkovo 35 

žiadostí o poskytnutie dotácie. 

Z toho pre oblasť školstva boli po-

dané 3 žiadosti, pre oblasť špor-

tu 15 žiadostí, pre oblasť kultúry 

13 žiadostí a pre oblasť sociálnych 

služieb boli podané 4 žiadosti. Na 

základe kontroly požadovaných 

náležitostí z ďalšieho procesu po-

sudzovania bola vylúčená 1 žiadosť  

z oblasti športu a 1 žiadosť z ob-

lasti kultúry kvôli nesplneniu pod-

mienok podľa VZN č.3/2013 o po-

skytovaní dotácií z rozpočtu Mesta 

Banská Štiavnica. Následne boli žia-

dosti predložené na posúdenie prí-

slušným komisiám Mestského za-

stupiteľstva. 

Pridelenie dotácie na návrh prís-

lušnej komisie Mestského zastupi-

teľstva schvaľuje primátor mesta v 

čiastke do 1000 € vrátane a Mestské 

zastupiteľstvo v čiastke nad 1000 €.

Mestské zastupiteľstvo v uznese-

ní č. 19/2017 schválilo 4 žiadosti o 

poskytnutie dotácie, konkrétne pre 

žiadateľov FK Sitno Banská Štiavni-

ca, OZ Margarétka, Plavecký klub 

Banská Štiavnica a Športový klub 

Atléti BS. Ostatné žiadosti, ktoré 

sú v kompetencii primátora mesta, 

boli taktiež schválené vo výške od-

porúčanej príslušnými komisiami 

Mestského zastupiteľstva.

Prehľad dotácií poskytovaných z rozpočtu 
Mesta Banská Štiavnica podľa VZN č.3/2013 v znení Dodatku č.1 pre rok 2017
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kam v BŠ 
a okolí ?

Za oknami smiech a tanec, 

fašiangový harmatanec. Berte 

masky, je tu bál, fašiangový 

karneval.

Dňa 26.2.2017, ako je už tradí-

ciou, prišli deti v pestrých kos-

týmoch do Kultúrneho domu v 

Banskom Studenci na fašiango-

vý karneval. Aj keď bol vstup za-

darmo, každý malý návštevník v 

maske dostal zlosovateľnú vstu-

penku a na konci karnevalu získal 

niektorú z vecných cien. Do tom-

boly darovali ceny sponzori: Ban-

skoštiavnický betlehem, Allcom, 

Nobelume, Lukart, Kvetinárstvo 

pod Starým zámkom, Potraviny 

Ernek, Meštianska pizzéria, Tro-

tuart, Knihy-darčeky-p.Drbohla-

vová, 101 Drogérie, Dužina, Sní-

ček, za čo im patrí veľká vďaka! 

Ďakujeme však aj všetkým rodi-

čom, ktorí vyrobili svojim deťom 

krásne masky a prezentovali ich 

na našom karnevale. Poďakovanie 

patrí aj  DJ-ovi, poslancom obec-

ného zastupiteľstva, ako aj staros-

tovi obce a zamestnancom obec-

ného úradu, bez ktorých by sa toto 

podujatie nemohlo uskutočniť.

Eva Palečeková ml.

Kolpašský karneval

Fašiangové masky v kultúrnom dome  foto Lucia Niederlandová

Týždeň plný dobrej zábavy 

pre celú rodinu – to je už osem 

rokov festival Zimomravenie. 

Aj v roku 2017 tomu nebolo 

inak. Od 20. 2. čakal na deti 

bohatý program, plný premie-

taní skvelých animákov, 

tvorivých a vzdelávacích 

aktivít v Slovenskom banskom 

múzeí, či stretnutie s výtvar-

níčkou detských kníh, pripra-

vené Antikvariátikom.

Hlavný sobotný program v Kultúr-

nom centre tvorila zmes vystúpení, 

hier a  tvorivých dielní. O  začiatok 

sa postarali štiavnickí skauti, ktorí 

odštartovali 12 tímov do zábavnej hry po meste. V sále sa okrem ob-

ľúbeného Erika Forgáča deti stretli 

s  Divadlom Juraja Benčíka a  jeho 

vystúpením Skús cirkus, fantas-

tickú bublinovú šou doniesol dr-

žiteľ Guinessovho rekordu Matěj 

Kodeš a  pre najmenších vystúpi-

li Paci Pac. Tradičný partner akcie 

iHRYsko.sk nesklamal ani v  tom-

to roku – šikovní animátori opäť 

doniesli množstvo spoločenských 

hier rôzneho charakteru, pri kto-

rých bolo možné pilovať mozgové 

závity, refl exy či strategické mysle-

nie. Pre odvážnych bolo nachystané 

tajomné bludisko, na ktorého kon-

ci čakal zakliaty kráľ Miro Kaspr-

zyk a jeho pantomíma. No a tvori-

ví si užili dielne, z ktorých si mohli 

odniesť vlastnoručne vyrobený dar-

ček. Niekoľkohodinový program 

dokázal tradične vyťažiť všetkých 

na 100% a veríme, že nikto z akcie 

neodchádzal sklamaný. Ako každý 

rok, aj v tomto nás mrzí nižšia účasť 

Štiavničanov. Je trošku smutné, že 

kým niektorí návštevníci za sobot-

nou akciou cielene cestovali desiat-

ky i stovky kilometrov, domáci osta-

li vo svojich obývačkách. Žiaľ, taká 

je realita nielen tohto kultúrneho 

podujatia...

Za spoluprácu pri príprave akcie ďa-

kujeme všetkým partnerom, najmä 

však Slovenskému banskému mú-

zeu, Antikvariátiku, banskoštiav-

nickým skautom a  všetkým ostat-

ným, ktorí prispeli k  úspešnému 

priebehu podujatia.

RM

Zimomravenie za nami

Deti s kráľom Zimomravenia v Kultúrnom centre  foto Ján Petrík

2.-4.3. Terra Permonia. Otvorené, 

13:00-17:00.

2.-3.3. Kaštieľ vo Svätom Antone: 

Listy pod snehom. Pútavé rozprá-

vanie, vždy o 13:00.

3.3. Koncert: Valér Miko Trio. 

Hudba, ktorá sa nesie v roman-

ticko-expresívnom duchu a štýlo-

vo na rozhraní jazzu a klasiky. Ar-

chanjel Caff e Bar, Radničné nám., 

20:30.

3.3. Komorné divadelné predsta-

venie: Mučeník. Naštudoval diva-

delný súbor Gaparego. Galéria J. 

Kollára, 19:00.

3.-5.3. Kurz ručne šitej knižnej 

väzby. Luft coworking, viac info 

na FB. 

3.3. UV Party: Rob Mike & Lelo. 

Pražovňa, 21:00. 

Prednášky ayurvédy: 

3.3. Panchakarma, 15:00. 

4.3. Regulácia ženských hormó-

nov pomocou ayurvédy, 10:00. 

Penzión na Slnečnej stráni, Vyhne.

4.3. Salamandra Resort: Škoda 

Snow Show. Testovacie jazdy, tom-

bola o  auto na víkend, program 

s Rádio Anténa Rock. 8:30-16:30.

5.3. Smejko a Tanculienka: Kde 

bolo, tam bolo... KC, 16:00, pred-

predaj v IC.

8./15.3. Vlnenie u  Archanjelov. 

Stretnutie pri ihliciach, štrikova-

nie, háčkovanie, vyšívanie. Každú 

stredu 16:00-19:00.

8.3. MDŽ s Mary Kay a  Mirkou! 

Bezplatné poradenstvo a malý dar-

ček. Cosmopolitan-bowl, 16:00-

19:00.

10.3. Oliver Filan: Kórejské den-

níky. Zážitky z Južnej Kórei. Kino 

Akademik, 19:00.

10./31.3. Farebné workshopy 

Chalk Paint: začiatočníci. Techniky 

úpravy nábytku, patina, efekt sta-

rého/popraskaného náteru. Info: 

sfarbami.sk, re-kreativne studio, 

Kammerhofská 2, 13:00-16:30, 

0903 766 376.

15.3. Duchovný a umelecký odkaz 

banskoštiavnickej kalvárie. Celo-

slovenská výtvarná a spevácka sú-

ťaž. ZUŠ, 8:00.

17.3. Farebné wokshopy Chalk 

Paint: pokročilí. Info: sfarbami.sk, 

13:00-16:30, 0903 766 376.

19.3. Otvorenie výstavy: Chova-

teľská prehliadka trofejí. Kaštieľ 

vo Sv. Antone. 

Viac info na www.banskastiavnica.

travel. Zmena programu vyhradená!

Región Banská Štiavnica
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Rok 2016 bol deviatym rokom 

rekonštrukčných prác na 

Kalvárii v B.Štiavnici. 

Bol to rok, kedy opäť rástla náv-

števnosť – expozíciu navštívilo vyše 

29000 ľudí a celkovo areál najmenej 

55000 návštevníkov. V marci sme 

zapožičali 3 originály reliéfov z kapl-

niek na výstavu "Restituzioni" v Galle-

ry d´Italia v Miláne, kde sa naše origi-

nály ocitli v spoločnosti významných 

umeleckých diel (od rímskych pamia-

tok po Caravaggia). Prevoz a vývoz 

týchto diel bola mimoriadna logistic-

ká a administratívna skúška. Vzhľa-

dom na stále sa zvyšujúcu návštev-

nosť, sme v roku 2015 zakúpili areál 

bývalých mestských lesov, ktorý sme 

v prvom polroku 2016 komplexne 

prestavali na nové Návštevnícke cen-

trum kalvárie. Od 1. 8. takto kalvária 

získala novú expozíciu, rozšírenú o 

tému "Jezuiti v Štiavnici", prednáško-

vú miestnosť, obchodík, reštaurá-

ciu, veľkú záhradu a 25 parkovacích 

miest. V roku 2016 sa tiež ukončila 

obnova väčšej kaplnky "Žalár" - Ecce 

Homo, ktorá bola náročná kvôli zlej 

statickej situácii a tiež pre vzdiale-

nosť objektu od prístupovej cesty. 

Postupne boli premodelované všet-

ky kamenné a štukové súčasti, vyme-

nená strecha a časť krovu, zreštauro-

vané vnútorné omietky a výmaľba, 

kompletne zreštaurovaná vonkajšia 

fasáda, vykonala sa sanácia vlhkos-

ti, reštaurovanie podláh, vstupných 

dverí a mreží, takisto dverí na druhé 

poschodie a upravené bolo okolie 

kaplnky. Ukončili sme obnovu ďal-

ších 2 kaplniek, a dve ďalšie kapln-

ky sa začali reštaurovať. Postupne 

budeme mať vďaka individuálnych 

darcom a kofi nancovaniu zo zdrojov 

VÚB ale aj ostatných darcov obnove-

né všetky kaplnky v areáli kalvárie. V 

roku 2016 sme tretím rokom reštau-

rovali veľkú fresku v Hornom kosto-

le. Práce realizuje autorský kolektív 

pod vedením Mgr. Art. Jána Hroma-

du. Opäť sa začiatkom mája, na svia-

tok nájdenia sv. Kríža sv. Helenou 

podarila zorganizovať kedysi pravi-

delná omša za hojnej účasti veriacich 

– prvýkrát bola táto tradícia obnove-

ná v roku 2012 a stáva sa z toho už 

pravidelné cirkevné podujatie, kto-

rým sa aj otvára sezóna na kalvárii. 

Historickou udalosťou bola tiež náv-

števa prezidenta SR Andreja Kisku, 

ktorá sa uskutočnila 5. októbra 2016. 

Počas celého leta a mimo sezóny cez 

víkendy bola pre návštevníkov otvo-

rená expozícia o  kalvárii v Dolnom 

kostole. Tu patrí vďaka dobrovoľní-

kom, ktorí sa o kalváriu starajú vďa-

ka ročnému projektu z programu EÚ 

Erasmus+. V roku 2017 sa začne dlho 

očakávaná rekonštrukcia fasád Hor-

ného kostola. Mala by prebehnúť be-

hom 2 rokov. Minimálne počas se-

zóny sa preto objaví lešenie pred 

hlavnou fasádou a v roku 2018 oko-

lo celého kostola. V roku 2017 plá-

nujeme zreštaurovať veľký kamenný 

portál, poškodený ešte počas precho-

du fronty v roku 1945. Z veľkej časti 

bude už dokončená freska a niektoré 

sochy z výzdoby interiéru Horného 

kostola.

Martin Macharik, 

predseda Kalvárskeho fondu

Práce a hlavné udalosti na Kalvárii 
v B. Štiavnici v roku 2016 a plány na rok 2017

Slávnostné otvorenie vyzdo-

benej budovy sa uskutočnilo 

30. júna 1900. 

V ten deň sa už od skorých ranných 

hodín začali pred vyzdobenou bu-

dovou zhromažďovať ľudia v  oča-

kávaní slávnostného ceremoniálu. 

O deviatej hodine bola vyslaná de-

legácia zástupcov školy do ubyto-

vacieho zariadenia za účelom ofi -

ciálneho pozvania vedúcich štátnej 

delegácie, grófa Gejzu Telekiho, zá-

stupcu tajomníka ministra fi nancií, 

baróna Dezidera Bánff yho, predse-

du Krajinského uhorského baníc-

keho a hutníckeho spolku. V  ich 

sprievode boli aj ďalšie významné 

osobnosti – Adalbert Bedö, pod-

predseda Krajinského uhorského 

lesníckeho spolku, ministerský rad-

ca Július Sóltz, štátny hlavný lesný 

majster, Ján Böckh, riaditeľ Uhor-

ského geologického ústavu, minis-

terský radca Alexander Mály, Július 

Švehla, riaditeľ banského riaditeľ-

stva v Banskej Štiavnici, rytier Ró-

bert Berks, riaditeľ Gerambovskej 

únie, hlavný banský radca Viliam 

Sóltz, predseda Krajinského uhor-

ského baníckeho a hutníckeho spol-

ku, ministerský radca Anton Ker-

pely, riaditeľ Baníckej a  lesníckej 

akadémie Ľudovít Fekete, staros-

ta mesta Jozef Szitnyai a  profeso-

ri akadémie. Pozdravný telegram 

zaslal zhromaždeniu aj Ladislav 

Lukács, minister fi nancií. Slávnost-

ný príhovor predniesol riaditeľ aka-

démie Ľ. Fekete, ktorý okrem iného 

uviedol: K  výstavbe novej budovy 

sa pristúpilo na základe povolenia 

panovníka, cisára Františka Jozefa 

I. z 18. marca 1898. Prípravu pod-

kladov pre výstavbu budovy zača-

lo Ministerstvo fi nancií už v  roku 

1897, kedy bola prijatá idea výstav-

by a parlament odsúhlasil vyčlene-

nie investičných prostriedkov na 

stavbu. Stavbu vyprojektoval stavi-

teľ Andrej Makay a jej výstavbu re-

alizovala od roku 1898 stavebná fi r-

ma Lähne & Strenge, ktorá budovu 

po stavebnej stránke ukončila na je-

seň roku 1899. Budova bola vyba-

vená ústredným kúrením, ktoré za-

bezpečila fi rma Körting a elektrické 

osvetlenie budapeštianska fi liálka 

Všeobecnej elektrickej úč. spoloč-

nosti. Celkové náklady na výstavbu 

budovy, odkúpenie pozemkov, vnú-

torné zariadenie a vybavenie pred-

stavovali sumu 737 tisíc korún.

Ivan Herčko

121.výročie 
narodenia 
Jozefa Cígera –Hronského...

J. C. Hronský sa narodil 23. febru-

ára 1896 vo Zvolene, v rodine tesá-

ra Petra Pavla Cígera a Jozefíny Cí-

gerovej, rodenej Markovej.

Jozef Cíger – Hronský, bol sloven-

ský spisovateľ, učiteľ, maliar, re-

daktor, nakladateľ, publicista, au-

tor literatúry pre mládež, neskôr 

tajomník a správca Matice sloven-

skej. Vo Zvolene navštevoval ľudo-

vý slovenský odbor v rokoch 1902 

– 1907. Neskôr pokračoval na meš-

tianskej škole v  Krupine, a  na-

koniec dokončil svoje vzdelanie 

na maďarskom Učiteľskom ústa-

ve v  Leviciach. Po ukončení uči-

teľského ústavu pôsobil ako uči-

teľ vo viacerých mestách, neskôr 

ako vojak a v roku 1923 sa usadil 

na istý čas v Martine, kde pôsobil 

ako učiteľ, tajomník a správca Ma-

tice slovenskej. Z  jeho tvorby sú 

známe, určite si pamätáte z matu-

rít, prózy ,,Kremnické povesti“, ,,Me-

dové srdce“, ,,Podpolianske rozprávky“, 

,,Jozef Mak“ a  mnoho ďalších ro-

mánov, poviedok a povestí... Jozef 

Cíger Hronský rovnako ako mno-

ho slovenských spisovateľov, písa-

li aj diela pre deti a mládež ako na-

príklad: ,,Smelý Zajko“, ,,Smelý Zajko 

v Afrike“, ,,Sokoliar Tomáš“, zaiste je 

všetkým známa rozprávka o  pra-

siatkach, s názvom ,,Budkáčik a Dub-

káčik“ a veľa ďalších.

Milí Štiavničania, učitelia jazyka 

slovenského a taktiež záujemcovia 

o literatúru, iste doma nájdete neja-

kú knihu od J. C. Hronského a spo-

ločne pri čítaní si pripomeniete, ako 

sa zapísal do dejín slovenskej litera-

túry Slovák J. C. Hronský, či už pri 

čítaní knihy, alebo si zaspomínate 

na študentské časy a vyskúšate sa, 

že či ešte poznáte diela od tohto li-

teráta... Česť jeho pamiatke!

Filip Golian

Slávnostné otvorenie budovy 
bansko-hutníckeho odboru

Jarné bylinky
Kluby zdravia a Mestský úrad, 

odd. KŠaMK Vás pozývajú na be-

sedu dňa 7. marca 2017 na tému: 

„Jarné bylinky – Ing. Zuzana Kladiví-

ková.“ Beseda sa uskutoční o 17:00 

hod. v Kultúrnom centre, Kam-

merhofská 1, Banská Štiavnica. 

Kluby zdravia na Slovensku or-

ganizuje Občianske združenie Ži-

vot a zdravie. Bližšie info na www.

klubyzdravia.sk.                              KZ
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oznamy, pozvánky
spomienky

OZNAMY

Spomienka

„Čas plynie a 

nevráti to naj-

drahšie, čo vzal, 

zostali len pek-

né spomienky a 

v srdciach hlboký žiaľ.“ 

Koncom februára sme si pri-

pomenuli 1. výročie úmr-

tia našej milovanej p. Má-

rie Haškovej. Tí, ktorí ste 

ju poznali a mali radi, venuj-

te jej spolu s nami tichú spo-

mienku. S láskou spomínajú 

manžel, dcéra, vnúčatá, 

sestry, brat a ostatná 

smútiaca rodina

MDŽ
Milé dámy! Srdečne Vás pozý-

vame na podujatie Medzinárod-

ný deň žien, ktoré sa bude konať 

8.marca o 16:00 hod. v KASSe 

(Kultúrne centrum, Kammerhof-

ská 1, Banská Štiavnica). Na Vašu 

účasť sa tešia účinkujúci a orga-

nizátori: Živena – Spolok sloven-

ských žien, MO Banská Štiavni-

ca, Smer – SD, Banská Štiavnica a 

Mesto Banská Štiavnica. Vopred 

ďakujeme členkám Živeny, ktoré 

prinesú občerstvenie. 

SSŽ Živena

Oznam
SZZ - Základná organizácia zá-

hradkárov v Štefultove Vás pozýva 

na Výročnú členskú schôdzu, kto-

rá sa bude konať dňa 26.3.2017, 

t.j. v nedeľu o 15.00 hod. v Dome 

záhradkárov na Štefultove. 

Výbor SZZ - ZO Štefultov

Výzva
Hľadám pána Ondreja Homolu, 

externého pracovníka pošty, kto-

rý v roku 1969 vyučoval poštovnú 

prevádzku na Spojovej škole práce 

v Hrabinách, ukončenie skúškou 

dňa 19.6.1969. Kontaktujte ma 

prosím na tel.č.: +420739816422 

alebo e-maile: kinmarie@seznam.

cz. Ďakujem! 

Marie Kinová

Dňa 21.2.2017 sa uskutočnilo 

v Baníckej krčme pri štôlni 

Glanzenberg prijatie Ing. 

Ladislava Lacka, bývalej 

významnej osobnosti štátnej 

banskej správy Slovenskej 

republiky a člena Banskoštiv-

nicko-hodrušského baníckeho 

spolku pri príležitosti jeho 

jubilea, 75 rokov života. 

V  príhovore Ing. Richarda Kaňu, 

predsedu baníckeho spolku, odzne-

li aj nasledovné údaje o  jubilantovi: 

„Ing. Lacko sa narodil 14.2.1942 v Sta-

rej Kremničke. Vysokoškolské vzdela-

nie získal štúdiom na Baníckej fakul-

te Vysokej školy technickej v  Košiciach, 

odbor banské meračstvo, ktoré ukon-

čil v roku 1964 a získal titul „banský in-

žinier“ v odbore banské meračstvo. Jeho 

prvým zamestnávateľom boli Banské 

stavby, n. p. Prievidza, kde postupne pra-

coval vo funkciách banský merač, hlav-

ný banský merač, geológ a neskôr vedúci 

odboru banského meračstva a  geológie. 

Z dôvodu útlmu rudného baníctva, kto-

rý postihol aj organizáciu Banské stavby 

Prievidza, nastúpil od 1.10.1990 k štát-

nej banskej správe ako obvodný banský 

inšpektor Obvodného banského úradu 

v Prievidzi. Po zrušení Slovenského ban-

ského úradu bol od 1.9.1993 preložený 

na Odbor štátnej banskej správy Minis-

terstva hospodárstva Slovenskej repub-

liky. Dňom 1.1.1995 bol vymenovaný 

za predsedu Obvodného banského úra-

du v Prievidzi a od 1.7.1995 bol vymeno-

vaný za riaditeľa Odboru štátnej banskej 

správy Ministerstva hospodárstva Slo-

venskej republiky. Tu postupne vytváral 

podmienky na opätovné vytvorenie sa-

mostatného orgánu štátnej banskej sprá-

vy. Prvým krokom bolo premenovanie 

Odboru štátnej banskej správy na Hlav-

ný banský úrad a  druhým krokom bolo 

rozhodnutie ministra hospodárstva SR 

o zriadení samostatnej rozpočtovej orga-

nizácie Hlavný banský úrad so sídlom v 

Bratislave od 1.1.1997. Za jeho predsedu 

bol vymenovaný Ing. Lacko. Posledným 

krokom bolo prijatie zákona č. 58/1998 

Z. z., ktorým bol novelizovaný zákon č. 

51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbuš-

ninách a o štátnej banskej správe v zne-

ní neskorších predpisov. Podľa § 38 ods. 

3 zákona č. 51/1988 Zb. sa sídlom Hlav-

ného banského úradu stala od 1.6.1998 

Banská Štiavnica. V  roku 2000 sa Ing. 

Lacko vzdal funkcie predsedu HBÚ a vrá-

til sa na Obvodný banský úrad v  Prie-

vidzi do funkcie obvodného banského in-

špektora. Túto funkciu vykonával až do 

14.2.2007, kedy dovŕšením veku 65 ro-

kov života ukončil štátnozamestnanecký 

pomer a odišiel na dôchodok.“

V  programe prijatia nechýbal ani 

slávnostný šachtág, počas ktoré-

ho jubilant úspešne absolvoval čest-

ný „skok cez kožu“ podľa § 24a záko-

na č. 1/2001 Zb. zákonov baníckeho 

spolku o  udržiavaní poriadku a  po-

vznesenej nálady na šachtágu (piv-

ný zákon). Hlavnými funkcionármi 

šachtágu boli: Ing. Durbák – prezí-

dium, Dr. Gubrianska – kontrárium, 

Mgr. Kružlic – kantor, Ing. Karabel-

ly– fuchsmajor, T. Tulík a J. Osvald – 

držitelia ošliadra RNDr. Matoušeko-

vá – pivný dispečer. Krstnou matkou 

mu bol Ing. Štepáneková. Počas šach-

tágu bol do baníckeho stavu prijatý aj 

Ing. František Majerský, významná 

osobnosť Banskej Štiavnice, absol-

vent Strednej priemyselnej školy ba-

níckej v Banskej Štiavnici, ktorý v 60. 

rokoch 20. storočia fáral skoro na 

všetkých banskoštiavnických šach-

tách, bývalý riaditeľ 1. Komunálnej 

banky v  Banskej Štiavnici, od roku 

2001 dôchodca a  v  súčasnosti člen 

Autorského klubu Banská Štiavnica. 

Krstným otcom mu bol jubilant, kto-

rý mu dal banícke meno „stará šelma“. 

Zdar Boh!

Jozef Karabelly

Ing. Ladislav Lacko 
sedemdesiatpäťročný

Čestný "skok cez kožu"  foto Lubo Lužina

Na pretekoch Spartan Race 

dávajú Štiavničania o sebe 

vedieť čoraz viac. Po dvoch 

vlaňajších tímových víťaz-

stvách v open kategórii sa im 

tentoraz darilo aj individuálne.

V sobotu 18. februára sa konali zim-

né preteky Spartan Sprint vo Svite. 

Na trati dlhej 7,6 km, ktorá viedla 

cez les, polia aj okraj mesta, sme sa 

museli popasovať s 22 prekážkami. 

Okrem tradičného preliezania, rúč-

kovania, plazenia či šplhania na nás 

čakalo aj brodenie v ľadovej vode.

V elitnej kategórii žien po prvýkrát 

ako jednotlivkyňa nastúpila Esz-

ter Hortobágyiová, ktorá si počína-

la vynikajúco a suverénne zvíťazila 

s časom 47:27 min. Hoci už viackrát 

upútala výsledkami na úrovni tých 

najlepších, je to jej prvé ofi ciálne ví-

ťazstvo v  elitnej kategórii Spartan 

Race a veríme, že ich ešte veľa pri-

budne.

V  open kategórii mužov tentoraz 

ako jediný z  klubu Atleti BS štar-

toval Tomáš Počai. Preteky mu vy-

šli nad očakávanie a po prvýkrát sa 

s časom 45:52 min postavil na stu-

peň víťazov na 3. mieste.

Ďakujeme klubu Atleti BS, trénero-

vi Róbertovi Petrovi, mestu a spon-

zorom klubu za podporu a  vám 

všetkým za vašu priazeň!

ŠK Atleti BŠ

Spartan Sprint vo Svite víťazne
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Múzeum vo Svätom Antone 

v spolupráci s Mgr. art. Hanou 

Kollárovou pripravilo pre 

návštevníkov romantický 

„Valentínsky týždeň“.

Otvorili sme ho utorok 14.2.2017 

svadobnými tancami a  zvykmi na 

dedine, v podaní študentov zo škol-

ského internátu zo Strednej od-

bornej školy služieb a  lesníctva 

v  Banskej Štiavnici, pod vedením 

vychovávateliek Mgr. Katky Ko-

váčovej a  Ing. Katky Vandákovej. 

Program pokračoval módnou pre-

hliadkou dizajnérskych šiat od re-

gionálnych návrhárok a dizajnérok. 

Kolekciu svadobných a  spoločen-

ských šiat v  Glamour štýle Deni-

se pripravila Denisa Vasiľová a di-

zajnové  svadobné a spoločenské 

šaty inšpirované ľudovými krojom 

z medzivojnového obdobia z Hon-

tu predviedla pod značkou Meduľa 

Dizajn Mgr. art. Hana Kollárová. S 

ukážkou svadobného čepčenia vy-

stúpila folklórna skupina Prenčo-

van. O  príjemnú atmosféru spoje-

nú so svetelným dizajnom, Promo 

nasvietením sály a  ozvučením sa 

postaral DJ Jozef Bukňa. Návštev-

níci si od stredy 15. 2. 2017 mohli 

v  pôvodných interiéroch pozrieť 

ukážky najnovších trendov sva-

dobného prestierania a výzdoby, 

ktoré pripravili: Stredná odbor-

ná škola služieb a lesníctva v Ban-

skej Štiavnici – odbor hostinský, 

dekoračné štúdio Výzdoba na mie-

ru (Hana Kollárová), svadobným 

prestieraním v „sedliackom štýle“ sa 

prezentovala p. Ditta Baranyaio-

vá zo svätoantonského   Penziónu 

Starý Hostinec. Okrem prestiera-

nia návštevníci videli v  historickej 

expozícii výstavu niektorých di-

zajnových svadobných a spoločen-

ských z  kolekcie regionálnych ná-

vrhárok Meduľa dizajn Mgr. art. 

Hana Kollárová a Denise – Denisa 

Vasiľová. Svadobným pochodom 

sa rozozvučala kaštieľ na baroko-

vá Kaplnka nanebovzatia Panny 

Márie svadobne vyzdobená v  ru-

žových tónoch. Svadobnú výzdobu 

v  kaplnke pripravila Ing. Monika 

Maňkovská. Snúbencov, ktorí túžia 

prežiť svadbu v banskoštiavnickom 

regióne oslovila aj výstava hote-

lov a zariadení ponúkajúce svadby 

a  svadobné hostiny. Možnosť od-

prezentovať svoje zariadenie vyu-

žila Stredná odborná škola služieb 

a  lesníctva Banská Štiavnica, Ho-

tel Salamandra v  Hodruši-Hámre, 

SBM - Starý zámok Banská Štiav-

nica, Penzión Starý Hostinec vo 

Svätom Antone, Reštaurácia pod 

Kalváriou, Reštaurácia Monarchia 

a  Penzión Cosmopolitan v  Ban-

skej Štiavnici. Súčasťou tohoročné-

ho Valentína bola ja súťaž o najkraj-

šiu svadobnú fotografi u. Do tejto 

súťaže sa mohli zaradiť páry, ktoré 

sa fotografovali v  interiéroch svä-

toantonského  kaštieľa, na nádvorí, 

alebo v jeho parku. O víťazovi roz-

hodovali užívatelia sociálnej siete 

facebook svojimi hlasmi. Do súťa-

že sa zapojilo 34 fotografi í od 18 sú-

ťažiacich. S počtom 887 hlasov zví-

ťazila fotografi a svadobného páru 

Zdenky a  Jána Záchenských. Prvú 

cenu do súťaže venovala p. Ditta 

Baranyaiová zo svätoantonského 

Penziónu Starý Hostinecv v podo-

be darčekovej poukážky na večeru 

pre dvoch. Druhé miesto s počtom 

hlasov 784 získala svadobná foto-

grafi a manželov Gondových a  na 

treťom mieste s  počtom 527 hla-

sov sa umiestnila fotografi a man-

želov Luptákových. Valentínsky 

týždeň vo svätoantonskom kaštieli 

vyvrcholil v sobotu 18.2.2017 mód-

nou prehliadkou svadobných a spo-

ločenských šiat svadobného saló-

nu Ellen zo Zvolena. Módny salón 

ponúka nielen možnosť zapožiča-

nia moderných a nadčasových mo-

delov svadobných a  spoločenských 

šiat, ale navrhuje a  zhotovuje šaty 

podľa požiadaviek a predstáv klien-

tov. Módny salón predstavil ko-

lekciu 2017 svadobných a  spolo-

čenských šiat na rôzne príležitosti 

z  exkluzívnych materiálov, dopl-

nené Jabloneckou bižutériou a  ro-

mantickými závojmi. Na sobot-

ňajšiu módnu prehliadku pripravil 

sedem dámskych spoločenských 

a  svadobných šiat, tri pánske ob-

leky, jedny detské šaty pre malú 

družičku a  detský oblek pre malé-

ho družbu. Modelky líčila profesio-

nálna vizážistka Mgr. Mirka Brez-

noščáková, luxusnou dekoratívnou 

kozmetikou Mary Kay. Účesy zho-

tovili študentky zo Strednej odbor-

nej školy služieb a lesníctva v Ban-

skej Štiavnici – odbor Kaderník 

pod vedením majsterky odborné-

ho výcviku Mgr. Ivetky Fendekovej.  

Ozvučenie módnej prehliadky pri-

pravil Radoslav Šohajda zo svadob-

ného salónu Ellen. Všetky podujatia 

Valentínskeho týždňa fotografo-

val banskoštiavnicky fotograf Ma-

rian Garai. V sobotu v jednej z vý-

stavných miestností múzea (tzv. 

Klenbová miestnosť) si návštevní-

ci mohli pochutnať na koláčikoch, 

ktoré napiekla Janka Ivaničová zo 

Štiavnických Baní, kúpiť dekoratív-

ne a svadobné medovníčky od Eleny 

Pecníkovej z Hontianskych Nemiec, 

svadobné pierka a dekorácie ponú-

kala Gabika Palkovičová zo Štiav-

nických Baní a drôtené ručne robe-

né šperky od Jána Kvaka z Banskej 

Štiavnice. Nakoľko ohlasy a záujem 

zo strany návštevníkov o  takýto 

druh podujatia boli pozitívne, plá-

nujeme podobnú akciu usporiadať 

aj na budúceho Valentína.

Ingrid Hričovcová,

Múzeum vo Svätom Antone

Valentínsky týždeň v kaštieli 
vo Svätom Antone

Prehliadka svadobných šiat  foto Marian Garaj

Štartuje 
„Kabinet ilustrácie“ 

Obrázky z  knižiek dokážu v  na-

šej pamäti zanechať hlbokú vizu-

álnu pamäťovú stopu. Vydarená 

ilustrácia tvorí s  príbehom kni-

hy nerozlučnú dvojicu, pre čitate-

ľa na celý život. Napriek tradícii 

a kvalite slovenskej ilustrátorskej 

tvorby, sa len zriedkavo originá-

ly knižných ilustrácií predstavu-

jú verejnosti. „Kabinet ilustrácie“ 

v  štyroch výstavných projektoch 

predstaví tvorbu kľúčových auto-

rov slovenskej ilustrátorskej scé-

ny 20. a 21. storočia. Projekt vzni-

kol v  spolupráci s  bratislavskou 

galériu „Toto! je galéria“ a  Sloven-

ského banského múzea. V galérii 

Jozefa Kollára štartuje v  piatok 

10.3.2017 prvú zo série výstav 

kabinetu. Uvidíme diela Viery 

Bombovej, Jozefa Cesnaka, Šte-

fana Cpina a Ľubomíra Kellenber-

gera. Ilustrácie strednej a  staršej 

generácii návštevníkom pripome-

nú kultové knihy: Traja pátrači, 

Čenkovej deti, Jano, Prázdniny so 

strýcom Rafaelom, Africký zápis-

ník a mnohé ďalšie. Projekt z ve-

rejných zdrojov podporil Fond na 

podporu umenia. Srdečne pozý-

vame!

Výstava „Kabinet ilustrácie I.“

Galéria Jozefa Kollára, Námestie 

sv. Trojice 8, Banská Štiavnica

Piatok 10.3.2017 o 18.00 hod.

Výstava potrvá do 17.5.2017.

www.muzeumbs.sk.

Iveta Chovanová, SBM

Cineama 2017
Pre každého kreatívca s kamerou 

organizuje Pohronské osvetové 

stredisko v Žiari nad Hronom re-

gionálne kolo celoštátnej postu-

povej súťaže a  prehliadky ama-

térskej fi lmovej tvorby Cineama 

2017. Súťaž sa rozdeľuje na tri ve-

kové skupiny, ktoré súťažia v tých-

to kategóriách: dokument, hraný 

fi lm, reportáž, animovaný fi lm, 

videoklip, minútový klip, zvučka 

a experiment. Nie je tematicky za-

meraná. Uzávierka je 20.3.2017. 

Ak sa vám aj nepodarí postúpiť do 

krajského kola súťaže, stále mô-

žete získať nové vedomosti a  in-

špirovať sa tvorbou ostatných au-

torov. Rovnako môžete vlastnou 

tvorbou zaujať a inšpirovať iných. 

Viac informácií o súťaži nájdete na 

www.osvetaziar.sk.

POS ZH
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Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka

Aktuálne fi lmy v kine Akademik

Piatok 3.3. o 18:30 hod.Piatok 3.3. o 18:30 hod.
Pondelok 6.3. o 18:30 hod.Pondelok 6.3. o 18:30 hod.
Liek NA živoTLiek NA živoT

Thriller/mysteriózny, 146min., 2017, Thriller/mysteriózny, 146min., 2017, 
MP:15. Vstupné: 4€. Ako to už často MP:15. Vstupné: 4€. Ako to už často 
býva, dramatické udalosti začínajú býva, dramatické udalosti začínajú 
väčšinou veľmi nenápadne. Mladý a väčšinou veľmi nenápadne. Mladý a 
ambiciózny manažér Lockhart dosta-ambiciózny manažér Lockhart dosta-
ne od nadriadených jednoduchú úlohu. ne od nadriadených jednoduchú úlohu. 
Priviezť zo sanatória pána Pembro-Priviezť zo sanatória pána Pembro-
kea, nenahraditeľnú hlavu ich spoloč-kea, nenahraditeľnú hlavu ich spoloč-
nosti. Jeho personál tu poskytuje ži-nosti. Jeho personál tu poskytuje ži-
votom a prácou vyčerpaným boháčom votom a prácou vyčerpaným boháčom 
špeciálnu očistnú liečbu. Ale ponúka-špeciálnu očistnú liečbu. Ale ponúka-
né zázračné procedúry možno nie sú né zázračné procedúry možno nie sú 
tak úplne bežné a pobyt tu až tak úpl-tak úplne bežné a pobyt tu až tak úpl-
ne dobrovoľný… ne dobrovoľný… 

Sobota 4.3. o 16:00 hod.Sobota 4.3. o 16:00 hod.
ÚNosÚNos

Thriller, 97min., SR, MP:15, 2017. Thriller, 97min., SR, MP:15, 2017. 
Vstupné: 4€. Posledný deň prvého Vstupné: 4€. Posledný deň prvého 
roku mladej slovenskej republiky sa roku mladej slovenskej republiky sa 
chýli ku koncu. Všetci oslavujú. Kráľ chýli ku koncu. Všetci oslavujú. Kráľ 
podsvetia Efendi, aj Prezident. Iba podsvetia Efendi, aj Prezident. Iba 

Predseda nemá čo oslavovať. Prezi-Predseda nemá čo oslavovať. Prezi-
dent, ktorému on sám vyšliapal chod-dent, ktorému on sám vyšliapal chod-
ník k funkcii, odmietne vymenovať ník k funkcii, odmietne vymenovať 
jeho šikovného Chalaniska za minis-jeho šikovného Chalaniska za minis-
tra. Prezident sa stane nepohodlným. tra. Prezident sa stane nepohodlným. 
Ako ho prinútiť počúvať, čo chce Pred-Ako ho prinútiť počúvať, čo chce Pred-
seda?  seda?  

Sobota 4.3. o 18:30 hod.Sobota 4.3. o 18:30 hod.
Streda 8.3. o 18:30 hod.Streda 8.3. o 18:30 hod.
LogAN: WolveriNeLogAN: WolveriNe

Akcia/Fantasy/dobrodružný, Akc ia/Fantasy/dobrodružný, 
135min., 2017, MP:12. Vstupné: 4€. 135min., 2017, MP:12. Vstupné: 4€. 
Wolverine sa vracia a opäť zachraňu-Wolverine sa vracia a opäť zachraňu-
je ľudstvo. Lenže teraz je na tom tro-je ľudstvo. Lenže teraz je na tom tro-
chu horšie. Jeho schopnosť uzdravo-chu horšie. Jeho schopnosť uzdravo-
vania pomaly vyprcháva. Profesor X, vania pomaly vyprcháva. Profesor X, 
trpí Alzheimerovou chorobou a stráca trpí Alzheimerovou chorobou a stráca 
pomaly pamäť. Našťastie je tu jedno pomaly pamäť. Našťastie je tu jedno 
dievča, ktorá má prekvapivo rovnaké dievča, ktorá má prekvapivo rovnaké 
schopnosti ako Wolverine. schopnosti ako Wolverine. 

Nedeľa 5.3. o 16:00 hod.Nedeľa 5.3. o 16:00 hod.
Bodi: PsiA sUpersTArBodi: PsiA sUpersTAr

Animovaný/komédia, 85min., 2017. Animovaný/komédia, 85min., 2017. 
Vstupné: 4€. Vstupné: 4€. 

Nedeľa 5.3. o 18:30 hod.Nedeľa 5.3. o 18:30 hod.
BAbA z ľAdUBAbA z ľAdU

Dráma, 107min., ČR, MP:12, 2017. Dráma, 107min., ČR, MP:12, 2017. 
Vstupné: 4€. Po stretnutí s otužilcom Vstupné: 4€. Po stretnutí s otužilcom 
Broňom začína ovdovelá Hana pozvoľ-Broňom začína ovdovelá Hana pozvoľ-
na meniť svoj stereotypný život, kto-na meniť svoj stereotypný život, kto-
rý sa doteraz krútil výhradne okolo jej rý sa doteraz krútil výhradne okolo jej 
synov, neviest a vnúčat. synov, neviest a vnúčat. 

Utorok 7.3. o 18:30 hod.Utorok 7.3. o 18:30 hod.
MiesTo pri MoriMiesTo pri Mori

Dráma, 135min., MP:12 ,2017. Dráma, 135min., MP:12 ,2017. 
Vstupné: 4€. Osamelý bostonský Vstupné: 4€. Osamelý bostonský 
údržbár Lee Chandler po smrti svoj-údržbár Lee Chandler po smrti svoj-
ho staršieho brata Joea s prekvapením ho staršieho brata Joea s prekvapením 
zisťuje, že sa stal poručníkom svoj-zisťuje, že sa stal poručníkom svoj-
ho šestnásťročného synovca Patricka. ho šestnásťročného synovca Patricka. 
Plný obáv sa tak vracia do mestečka Plný obáv sa tak vracia do mestečka 
Manchester-by-the-Sea, v ktorom vy-Manchester-by-the-Sea, v ktorom vy-
rastal. Tam je nútený sa vyrovnať so rastal. Tam je nútený sa vyrovnať so 
svojou minulosťou,. svojou minulosťou,. 

Štvrtok 9.3. o 17:00 hod.Štvrtok 9.3. o 17:00 hod.
ExpedičNÁ kAMerAExpedičNÁ kAMerA

Vstupné: 2€. Vstupné: 2€. Filmový festival. Filmový festival. 

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.6/2017: „Pozná-

vanie pravdy je zdravie ľudského du-

cha.“ Výhercom sa stáva Ľubomír 

Polóny, Benku 6, Banská Štiav-

nica. Srdečne blahoželáme! Tento 

týždeň hráme o poukážku na kon-

zumáciu v hodnote 10,-eur v piz-

zérii, reštaurácii Black M, Nám. sv. 

Trojice 6/2, Banská Štiavnica. Va-

šou úlohou je správne vylúštiť krí-

žovku a zaslať ju spolu s kupó-

nom do redakcie ŠN v termíne do 

13.3.2017.

V tajničke sa ukrýva výrok Džibrá-

na:

A., Fáza mesiaca, tér, čistiaci pro-

striedok, červená planéta,

B., Začiatok tajničky, opica zried-

kavo,

C., Ozn. áut Dánska, mača česky, 

kapor česky, únik, kyslík,

D., Ťažký kov, oranie, zoder, miest-

na doprava,

E., Polynézsky nápoj, umelecké 

trojice, český herec, Leonard,

F., 100m2, stojí po maďarsky, ko-

niec tajničky,

G., Žiaľ česky, 3 v Ríme, ožral, 

hríb, mužské meno,

H., Ozn. áut Španielska, šedá, 

nebdel, iniciálky Nedomanského, 

babylonská bohyňa Zeme, oprav-

ný test skr.,

I., Škrabka na pluhu, buď na ko-

lenách, pripravuj cesto, mužské 

meno,

J., Časť tváre, módna zn., ázijský 

štát, ostrov v malých Sundách,

K., 4. časť tajničky, aký.

1., Národný výbor, 3. časť tajnič-

ky, osobné zámeno,

2., Zn. oerstedu, žen. meno, kopa 

slamy,

3., Psovitá šelma, elipsa, koncovka 

zdrobnenín, spolu,

4., Skul, Ivana, detský domov,

5., Cestná daň, túlium, hlas somá-

ra, zn. kancelárskych potrieb,

6., Žrď na voze, dravé vtáky, ozn. 

áut Švédska a Luxemburska, WC,

7., Francúzska predložka, rev, vý-

tvarná technika,

8., Aj, maďarské mužské meno, in-

dián, 51 v Ríme,

9., Frankovka, sníval, matka,

10., Plť, dvakrát nula, ozn. ruských 

lietadiel, benzínka v BŠ,

11., Zn. ampér a volt, konzervuj-

me dymom, dneska, prvé písmeno 

abecedy,

12., 100cm, choroba príušnice, čes-

ké mesto,

13., Anglická plošná miera, noha 

zvierat, cudzie mužské meno,

14., 12 mesiacov, meria, opuchlina 

česky,

15., Spodná časť, 2. časť tajničky.

Pomôcky: Čaba, Ole, Klára, Opart, 

Laos, Alor, Mark.

Pozn. aut.: Interpunkčné zna-

mienka sa neberú do úvahy!

Pripravuje: Anna Rihová

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

A

B

C
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F

G

H

I

J

K

Kupón č. 8
Krížovka
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Médiá sa nás snažia 

presvedčiť, že deti nešportujú. 

Ja som svedkom opačnej 

reality a silnej mladej 

generácie.

Väčšina novín, ktoré kedy držíme 

v rukách, obsahuje športovú časť ve-

novanú aktuálnym výsledkom špor-

tových podujatí. Nech už je to ob-

vyklý výsledok zápasu futbalového 

klubu, v Štiavnici sa objaví aj nejaká 

tá miestna špecialita. V celoštátnych 

denníkoch ide najmä o výkony vrcho-

lových športovcov. Internet a aj tlače-

né noviny sú ale pravidelne miestom 

sťažnosti ako deti nešportujú - sedia 

doma pred počítačom, tabletom, cez 

prestávku s mobilom v ruke. Nebu-

dem teraz hovoriť o nárokoch na až 

sterilitu a súdno-psychiatricko-lekár-

sky dozor nad prostredím v ktorom 

by sa mali deti pohybovať – lebo, čo 

keby. V tichosti totiž zaznievajú úpl-

ne iné myšlienky. Neprenikajú na 

verejnosť. Nezapadajú do všeobec-

ného obrazu o lenivých deťoch? Nie 

raz som počul (a zažil) že deti nema-

jú s pohybom problém – túžia sa vy-

behať, vyskákať. Doslova - musia 

sa vyblázniť. Na tento účel boli ke-

dysi prednostne využívané vonkaj-

šie priestranstvá. Dnes ubúdajú. Deti 

sa presúvajú dovnútra a vybláznia sa 

v priestoroch, ktoré na to nikdy ne-

boli určené. A  hneď tu máme „zlé“ 

deti ktoré „skáču rodičom po hlave“.

Všetci sa tešia až ich to jedného dňa 

prejde a budú „konečne potichu“. Ne-

chajú „nás starších“ v  našom „kľude“ 

ktorý po dni v  práci potrebujeme. 

Nájdu ten počítač, tablet. Zapnú ne-

jakú kompetetívnu hru, sociálnu 

sieť, slúchadlá na hlavu a sme pres-

ne tam, kde tvrdia médiá. Ale to nie 

je účelom tohto článku. Chcem sa ve-

novať tomu momentu pred tým. Ob-

dobiu „zlých“ detí.

Minimálne niektorí rodičia sa roz-

hodli túto energiu detí nasmerovať – 

zapísať ich na šport. Sám som zastu-

pujúcim trénerom karate (toto nie je 

žiadny náborový ani ofi ciálny článok) 

a zatiaľ čo za mojich „mladých čias“ to 

bol klub vyhľadávaný najmä generá-

ciou stredoškolákov a druhým stup-

ňom základných škôl, dnes sa táto 

generácia mení – nadol. Nie je výni-

močné vidieť prísť rodičov s päť roč-

ným dieťaťom. Lebo sa s ním „nedá 

doma vydržať“. Zostava tak vyze-

rá nasledovne: 2 cvičiace mamičky 

a pokojne aj 7 malých detí. Tu sa do-

stávam k nadpisu tohto článku – po-

treba redefi nície cieľov.

V minulosti bolo cieľom zvyšovanie 

osobných výkonnostných schopnos-

tí a týmto smerom boli orientované 

aj aktivity na tréningoch. Disciplína 

bola prirodzená. Teraz je disciplína 

maličkých „cvičencov“ výrazne horšia. 

Otočím hlavu a  obrazne povedané, 

„lezú na luster“. O  zvyšovaní výkon-

nostných schopností nemôže byť ani 

reči – nie smerom k budovaniu odol-

nosti. Deti nepoznajú mieru a vyhý-

bajú sa kontaktu. V súčte – opakova-

né vyhýbanie sa kontaktu v spojení 

s  mieru nepoznajúcim útočníkom 

dopadne bolestivo.

Deti túžia po behu, skákaní. Ako tré-

ner musím vymýšľať aktivity tak, 

aby sa mamičky nenudili, zacviči-

li si a deti taktiež. Na toto sú najlep-

šie cvičenia vo dvojici s približne vy-

rovnaným partnerom. Deti chodia 

na tréning nie preto aby sa zlepšili 

vo svojich schopnostiach a disciplíne, 

to je len vedľajším produktom. Pr-

voradým je  vybiť energiu. „Vyblázniť 

sa.“ Keď nie sú na tréningu, nevedia 

„vyskočiť z  kože“. Tu je malý zádrheľ 

celého systému – navštevovanie 

tréningu totiž zvyšuje ich fyzické 

schopnosti, nezamýšľane, ale deje sa 

to. Deti sú silnejšie a na rozdiel od do-

spelých nepotrebujú takú dlhú rege-

neráciu. Moment „superkompenzácie“ 

prichádza skôr. Nevadí. Dokážeme to 

potlačiť narastajúcou intenzitou tré-

ningu – s mierou samozrejme. Neva-

dí, že nespravia toľko opakovaní ako 

dospelý, ale nech ich robia poctivo.

Čo je teda účelom dnešného špor-

tu? Musíme zabudnúť na vyhľadá-

vanie talentov a  ich individuálnej 

príprave k  vysokým výkonom. Tu 

trochu pobaví otázka rodičov či cho-

díme aj na súťaže. Chodíme, občas, 

prečo nie. Ale očakávanie, že z ich 5 

ročného dieťaťa bude súťažný kara-

tista v dohľadnej dobe je trochu pre-

hnané. Účasť na súťaži je zaujímavá 

skúsenosť, ale zároveň odradzujúca. 

Nemôžeme nakresliť čiaru a smútiť, 

keď niekto zostane pod ňou, rovnako 

prvý je vždy len jeden. Osobné pred-

poklady každého cvičenca, osobnosť 

trénera a  od toho sa odvíjajúci tré-

ning a príprava tu znamenajú veľmi 

mnoho. Neúspech na súťaži je veľmi 

pravdepodobný. Posunieme sa ďalej? 

Bude to nabudúce lepšie? Určite áno, 

konkurencia, ale tiež nespí.

Toto je aj posolstvom tohto článku – 

nedávať tak do popredia merateľné 

výkony. Športovať pre šport samot-

ný – pohyb a radosť z neho. U detí je 

pohyb prirodzený. Tak silnú mladú 

generáciu ako dnes sme nikdy nema-

li. Úsmev na tvári keď cvičia. Trochu 

nízka radosť keď si môžu udrieť do 

niekoho väčšieho, kto to zdrží a nič 

sa nedeje. Stretnúť sa v súboji s väč-

ším a  niekoľkonásobne ťažším pro-

tivníkom. Za mojich čias bol takýto 

súboj obávaný. Dnes sa na to deti te-

šia. Makiwara a rukavice nikdy nebo-

li tak používanými pomôckami. Nie 

sú dôležité súťažné výsledky, ale po-

hyb ako taký. Toto sme nikdy nemali.

Snáď už len posledné – aby to takto 

nezostalo. Aby deti s vekom nepre-

stávali športovať, neočakávali súťaž-

né výsledky a pri ich neprítomnosti 

na šport zabúdali. Šport je hlav-

ne o radosti z neho. Výsledky v sú-

ťažiach prídu len pri úplnom odo-

vzdaní sa vášni a nepredstaviteľnom 

prekonaní vlastných limitov. Sú mo-

tiváciou, nie však jedinou. To je dnes 

najdôležitejšie. Máme silnú mla-

dú generáciu, o desať rokov by sme 

mohli mať rovnako silnú generá-

ciu dorastencov a šport sa opäť vrá-

ti k ľuďom. Redefi nujeme ciele a kto 

vie? Možno o generáciu znovu začne-

me vyhľadávať talenty z tej dnešnej.

Peter Chytil

Šport pre pohyb a potreba redefi nície 
cieľov?

Klub karate a sebaobrany SLŠ BŠ  foto www.sedlcansky-kraj.cz

Z mestskej 
knižnice
Jar sa pomaly vkráda pod kožu a zi-

mo-kniho-mravenie pozvoľna strie-

dajú tradičné marcové podujatia. 

Mestská knižnica pripravila pre vy-

brané cieľové skupiny, ktorými sú 

najmä deti a mládež, ale tiež znevý-

hodnené skupiny obyvateľov, ako 

dôchodcovia, či ZŤP používatelia, 

niekoľko podujatí, súťaží a  kvízov. 

Spomenieme tradičnú literárnu sú-

ťaž „Ak vieš- odpovieš“, ktorá pokra-

čuje už svojim 25tym ročníkom, sú-

ťaž v Scrabble, literárne dopoludnie 

v klube dôchodcov, ako aj tradičné 

marcové nocovanie v  knižnici. Pre 

nielen zrakovo ZŤP spoluobčanov 

knižnica pripravila možnosť vypoži-

čiavania si zvukových kníh prostred-

níctvom spolupráce s knižnicou Ma-

teja Hrebendu v Levoči. Očakávame 

bohaté návštevy škôlkarov i  školá-

kov všetkých vekových kategórií, 

ktorí môžu zahliadnuť v  priesto-

roch oddelenia pre deti a mládež vý-

stavku usporiadanú pri príležitosti 

110. výročia narodenia Jozefa Ho-

ráka. V  Týždni slovenských kniž-

níc, ktorý bol tento rok vyhlásený 

SAK a SSKK na 13. - 19. marca bude 

možné opäť vrátiť zabudnuté knihy 

bez sankčných poplatkov. Samozrej-

me je k dispozícii bohatý výber no-

vej literatúry všetkých žánrov, kto-

rú bolo možné zakúpiť koncom roka 

2016 najmä vďaka Fondu na podpo-

ru umenia, v rámci grantového sys-

tému MK SR. FPU prispel Mestskej 

knižnici v Banskej Štiavnici čiastkou 

4 100€ na nákup nových kníh do 

nových priestorov. Obidve pobočky 

mestskej knižnice sme takto mohli 

obohatiť spolu o 390 noviniek. Jed-

notlivé zaujímavé tituly vám bu-

deme aj naďalej predstavovať, ako 

tomu bolo už od začiatku roka. Na 

prvý marcový týždeň vyberáme:

Pre deti: Päť rozprávkových diva-

delných hier - Ľ. Feldek

Futbalové ikony súčasnosti - Harsá-

nyi Ladislav

Môj najhorší školský rok - Patterson 

James

Pre dospelých: Detektívka - Sher-

lock Holmes - Sir Arthur Conan Doyl

Životopis - Hana Hegerová - Graclík 

Miroslav

Pre ženy - Ilúzia šťastia - Katarína 

Gillerová

Náučné - Ošetrovateľské techni-

ky, metodika sesterských činností- 

Krišková, Anna

Nech sa páči, vstúpte, tešíme sa na 

vás. 

MsK
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Majstrovstvá Slovenskej 

republiky v športovej streľbe 

zo vzduchových zbraní 24.2. - 

26.2.2017.

Tento rok sa tradičné majstrovstvá 

republiky konali v meste Šala, kde 

to s prípravou poňali veľmi vážne 

a za podpori Slovenského strelec-

kého zväzu a primátora mesta Šaľa 

zorganizovali veľmi kvalitný pre-

tek. 40 stavov pre 40 strelcov plne 

vybavenými elektronickými terčmi 

bolo veľmi príjemným prekvape-

ním, keďže na Slovensku sa to vidí 

zriedka.

V nedeľu sa na rad dostali aj naši 

Štiavnickí strelci, ktorí už síce fi -

gurujú za VŠC Dukla BB, ale stále 

svojou aktivitou šíria dobré meno 

nášho mesta. Po kvalifi kačnej čas-

ti sa podarilo Patrikovi Jánymu 

a Štefanovi Šulekovi ml. prebojo-

vať do fi nálovej časti medzi osmič-

ku najlepších juniorov. Spočiatku 

ich fi nálové počínanie nevyzera-

lo priaznivo, ale potom sa ukázal 

ich potenciál a pripravenosť, keď 

Patrik skončil na 1.mieste a Šte-

fan na 2.mieste s rozdielom jedné-

ho bodu a tretiemu Miroslavovi Li-

povskému (domácemu strelcovi zo 

Šale) ušli až o 5 bodov. Už posled-

ných pár rán bolo jasné, že prvé dve 

miesta si zabrali práve oni!

SŠK BS 

Patrik Jány najlepší junior v streľbe

Presne taký dojem museli mať 

všetci, ktorí sa v stredu 22. 

februára prišli pozrieť na našu 

školu. 

Bežecké lyže, palice, športová vý-

stroj, pretekári... To všetko a  ešte 

viac naplnilo SOŠ služieb a  lesníc-

tva v Banskej Štiavnici, kde sa pri-

hlásení pretekári pripravovali na 

35.ročník Memoriálu Dušana Viš-

ňovca v  bežeckom lyžovaní, ktorý 

sa uskutočnil na Červenej studni. 

Neprihlásili ste sa? Nuž, vaša chyba.

Tentoraz v rôznych kategóriách sú-

ťažilo 40 pretekárov! Niekoľko oce-

nených, štyridsať  víťazov. Po mi-

moriadne  vyrovnanom boji si 

v  kategórii  dorastenci prvé miesto 

vybojoval Kristián Javorček, v  ka-

tegórii dorastenky nás milo pre-

kvapila víťazka Terézia Halmová, 

ktorá svojim nasadením prekona-

la aj niektorých chlapcov. Bodku za 

pretekom spravila  kategória muži, 

kde zvíťazil Marian Novák, všetci 

z usporiadateľskej školy.

Ocenení nemôžu byť všetci, ale 

všetci sú víťazmi, pretože dosiah-

nutie toho, čo veľmi chceme, nás 

neraz stojí množstvo námahy, úsi-

lia, zrieknutia sa iných radovánok. 

Čím je to pre nás ťažšie, tým krajšie 

sú pocity na konci. Presne o tomto 

sú aj tieto preteky v bežeckom lyžo-

vaní. A reakcie mladých účastníkov 

preteku: Wow! To bol pocit! Počas 

pretekov som si súperov nevšímal, 

ale bežal som tak rýchlo, ako sa 

len dalo. Čo  sa dialo vo mne, keď 

mi spolužiak povedal, že som me-

dzi prvými ? Tak to sa azda ani slo-

vami nedá povedať. Viem však, že 

námaha a drina mi priniesla aj ta-

kéto nádherné, neopísateľné poci-

ty a  vďaka sponzorom aj zaujíma-

vé ceny.

Marian Novák

Škola plná lyžiarov

Pretekári na štarte  foto Archív autora 

Dorastenecký titul halového 

Majstra Slovenska obhájil na 

3000m časom 9:28,07 min. Ján 

Marko z ŠK Atléti BS.

Tréner Petro: Som spokojný s ti-

tulom pre naše mesto. Janko je 

talent. Po chorobách a v zlom po-

časí sme urobili potrebné trénin-

gové jednotky a splnili sme sta-

novený cieľ. O týždeň pobeží na 

juniorskom šampionáte asi 800m, 

nakoľko je lepšie pripravený rých-

lostne aj vďaka tréningom v "taba-

kovej" v priestoroch sedacky.com, 

za čo ďakujem. Alternatíva je ešte 

štart na 1500m, kde vlani v junio-

roch dobehol tretí. Gratulujem k 

úspechu.

Petro Róbert

Ján Marko halový Majster Slovenska!

Na stupni víťazov zľava Štefan 

Šulek ml., Patrik Jány, Miroslav 

Lipovský  foto Archív SŠK BS

M SR v hale 
mladších žiakov

Majstrovstvá SR v hale zavŕši-

li mladší žiaci svoje zimné výkon-

nostné porovnanie, čo natrénova-

li v ťažkých podmienkach, ktoré 

na Slovensku, čo sa týka počasia, 

vládlo. Obaja bežci z ŠK Atléti BS 

bojovali a obaja si zabehli osobné 

rekordy. Boris Bátovský na 1500m 

výkonom 5:16,19 min. skončil vo 

svojom behu na treťom mieste. 

Žiaľ, dvaja bežci z druhého behu 

boli rýchlejší, ale hodnotím to vyso-

ko pozitívne, lebo celkové 5.miesto 

je príjemné. Juraj Juki Jurica skve-

le zabojoval na 600m, keď svoj roz-

beh suverénne vyhral a celkovo 

skončil na 8.mieste časom 1:55,87 

min. Som spokojný. Na deti v ich 

veku sa nemôže nakladať, a pre-

to verím v pomalú postupnosť vo 

výkonnosti smerom nahor. Obom 

gratulujem! Petro Róbert

Zájazdy
Slovenský zväz záhradkárov usku-

toční zájazd do Trenčína na Zá-

hradkár 2017, ktorý sa bude konať 

dňa 8.4.2017 a zájazd na Výsta-

vu kvetov a stromkov do Nitry na 

Gardénia 2017, ktorý sa bude ko-

nať dňa 22.4.2017. Možnosť výbe-

ru zájazdu do 20.3.2017. Viac info 

na tel.č.: 0903 250 921. Zájazdy sa 

budú konať podľa počtu záujem-

cov. Prihlásiť sa môžete v Elektre 

Imo u p. Mojžišovej.  SZZ

Letný tábor 
a pobyt v Taliansku

Centrum voľného času v  Banskej 

Štiavnici organizuje počas letných 

prázdnin pobyt v  Taliansku v  ob-

lasti Lignano v  termíne od 5.7. – 

11.7.2017. Pobyt je určený pre 

zmiešané skupiny: táborové deti, 

rodičia s  deťmi a  dospelé osoby. 

Všetky informácie získate v  CVČ, 

L.Svobodu 40, B.Štiavnica č.tel.: 

0907 598 567. Prihlásiť sa môžete 

do 30.3.2017. J. Machilová

Mestské kúpele

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 – 

20:00. PK – Plavecký klub Banská 

Štiavnica
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Mobilshop Goldmobil 

otvárame 8.3.

Predávame nové a použité 

Mobilné telefóny 

a príslušenstvo.

Robíme výkup mobilných 
telefónov.

Servis mobilných 
telefónov a tabletov.

MUDr. Eva Petrášková
Dňa 17.02.2017 sa uskutočnil v 
Banskej Štiavnici Okresný snem 
SNS za účasti podpredsedu KR 
SNS p. Svetlíka z Banskej Bystrice. 
Okrem iného bolo v programe 
aj schválenie kandidátky SNS 
za okres Banská Štiavnica do 
tohtoročných volieb poslancov 
za BBSK. Za kandidátku bola 
1-hlasne zvolená banskoštiavnická 
lekárka, neurologička MUDr. Eva 
Petrášková. A to hlavne z dôvodu, 
že zdravotníctvo v Banskej Štiavnici 
sa nachádza v nezávideniahodnej 
situácii. V danej problematike je 
nielen zorientovaná, ale cez vládnu 
stranu SNS by vedela dopomôcť 
riešiť súčasné aj budúce zdravotnícke 
problémy.                     I. Kosmeľová

INZERCIA

služby

inzercia

  Predám v BŠ časť Štefultov slneč-

ný pozemok 5200m2, tel.č.: 0940 

870 762

  Predám 3 – izbový byt na sídlisku 

Drieňová, tel.č.: 0907 506 415

  Prenajmem 2-izbový byt na Kri-

žovatke, nájomné 150,-Eur + ener-

gie, tel.č.: 0903 964 689

  Predám záhradu 25á v lokalite 

Podsitnianska, vhodnú ako staveb-

ný pozemok, tel.č.: 0940 197 189

  Podkrovia, izolácie, drevené 

vikiere, stauplodne, podlahy, altán-

ky, garancia vysokej kvality a ľudo-

vej ceny! Kontakt: 0902 147 715

  Staviam kamenné múry, klen-

by, podesty atď, cena 35,-Eur/m2, 

odlievam okrasné liate schodištia, 

čiapky, sokle okolo domu, treba vi-

dieť! Kontakt: 0902 174 715

  Klietky pre chov prepelíc, krá-

liky, činčily, pasce na líšky a kuny, 

liahne na vajíčka, odchovne pre ku-

riatka, krmítka a napájačky, robí-

me rozvoz po celom Slovensku, viac 

na www.123nakup.eu , tel.č.: 0907 

181 800
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reality

prácapppppppppppppp

  Som na invalidnom vozíka a hľa-

dám opatrovateľku na nedeľu (dô-

chodkyňu aj invalidnú). Práca na 

celý deň. Info na tel.č.: 0904 110 869

Klub zberateľov kuriozít 
Vás pozýva na prvé výmenné 
stretnutie, ktoré sa uskutoční 
5.3.2017 na Povrazníku (vedľa 
COOP Jednoty). Vstupné 0,50 

Euro, stôl 3,- Eurá. Objednávka 
stola na tel.č.: 0949 286 086.

Tu môže byť 
práve váš inzerát

PLATENÁ POLITICKÁ INZERCIA

0940 747 999
TAXI

U nás máte pizze už od 2,80 €2,80 € 
a denné menu od a denné menu od 3,00 €.3,00 €. 
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

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

Ponuka služieb:Ponuka služieb:

- vyvetvovanie stromov - vyvetvovanie stromov a kríkov, a kríkov, 
strihanie živých plotov, kosenie strihanie živých plotov, kosenie 
a vyžínanie trávnikov, drvenie a vyžínanie trávnikov, drvenie 

záhradného odpadu, pílenie stromov, záhradného odpadu, pílenie stromov, 
aj vo výškach, štiepanie a sekanie aj vo výškach, štiepanie a sekanie 
dreva, realizácia a poradenstvo dreva, realizácia a poradenstvo 

jednoduchej architektúry záhrad. jednoduchej architektúry záhrad. 

Kontakt: 0917 994 380.Kontakt: 0917 994 380.

Podporte nás...
Milí rodičia , starí rodičia a priatelia 
Materskej školy, Ul. 1. mája č. 4, 
Banská Štiavnica. Podporte prosím 
Vás naše Občianske združenie 
„Rodičia a priatelia“ MŠ, Ul. 1. 
mája č.4, Banská Štiavnica formou 
darovania 2 % dane, čím nám 
pomôžete skvalitniť výchovno – 
vzdelávací proces na našej MŠ. 
Nech aspoň 2 % zo zaplatenej dane 
smerujú tam, kam je to potrebné 
a kde využitie fi nancií máte možnosť 
reálne vidieť. Nezabudnite – je to pre 
Vaše –naše deti! Názov: Občianske 
združenie „ Rodičia a priatelia MŠ, 
Ul. 1. mája č. 4, Banská Štiavnica“
IBAN: SK57 0200 0000 0014 7432 
0254. Č. účtu: 1474320254/0200
IČO: 37 824 040         MŠ 1. mája BŠ

26.3.2017 o 16.00 hod.
Kultúrne centrum, Kammerhofská 1, 

Banská Štiavnica
Lístky: 9€ 

na http://www.kultura.banskastiavnica.sk/
alebo v Informačnom centre


