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Efektívnosť a účinnosti triedeného
zberu komunálneho odpadu v meste Banská Štiavnica

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov. Základná organizácia Banská Štiavnica. Dovoľujeme si Vás pozvať na spomienkový
akt, ktorý Mesto Banská Štiavnica usporiada spolu s našou Základnou organizáciou Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov,
spojený s položením kytíc pri príležitosti 74. výročia oslobodenia
mesta Banskej Štiavnice. Program
začína o 14:00 dňa 6. marca 2019,
v stredu, pri Pomníku padlých hrdinov (nad poštou). Program:
Hymna SR, báseň, položenie kytíc, príhovor zástupcu mesta Banskej Štiavnice, príhovor zástupcu
SZPB, hymnická pieseň. Tešíme sa
na Vašu účasť!

Podľa poverenia predsedu
Najvyššieho kontrolného
úradu Slovenskej republiky
č. 170/07 zo dňa 4.6.2018
bola v čase od 25.6.2018 do
6.11.2018 vykonaná kontrola
efektívnosti a účinnosti
triedeného zberu komunálneho odpadu v meste Banská
Štiavnica.
Dôvodom pre zaradenie kontroly do
plánu kontrolnej činnosti NKÚ SR na
rok 2018 bola nízka úroveň triedenia
komunálneho odpadu v SR v porovnaní s ostatnými členskými krajinami EÚ a vo vzťahu k plneniu cieľov
EÚ v odpadovom hospodárstve, ktoré musí SR splniť do roku 2020.

Zberný dvor na Antolskej ulici

foto Archív TS, m.p.
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K presťahovaniu SVP, š.p.
Listom zo dňa 22.2.2019 sa
obrátilo na ministra životného
prostredia SR Ing. Lászla
Sólymosa aj Združenie
baníckych spolkov a cechov
Slovenska so sídlom v Banskej
Štiavnici:
Vážený pán minister,
dovoľujem si Vás oﬁciálne listom
osloviť v mene zainteresovanej odbornej baníckej verejnosti vo veci

presťahovania terajšieho sídla a pôsobenia Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., z Banskej
Štiavnice do Banskej Bystrice.
Veľmi zdvorilo Vás žiadame o prehodnotenie rozhodnutia presťahovania SVP, š.p., ktoré považujeme za neopodstatnené a dokonca
kontraproduktívne. Naša banícka verejnosť ľudí, ktorí sa venujeme koncepčným riešeniam, ale
aj porovnávaniu historických fak-

tov, veľmi citlivo vnímame a porovnávame tieto signály. K nášmu
tvrdeniu nás oprávňujú podobné
udalosti blízkej aj vzdialenejšej minulosti, hlavne pozitíva pôsobenia
takejto inštitúcie v Banskej Štiavnici vnímané našimi aj zahraničnými stavovskými kolegami.
1. Banská Štiavnica a región Štiavnicko-hodrušského rudného rajónu
(ŠHRR) svojím prírodným bohat3.str.
stvom,

INZERCIA

Pozvánka

Vladimír Poprac, predseda ZO
Jaroslav Dudík, tajomník ZO

Oznam
Bytová správa, s.r.o., Banská
Štiavnica, prevádzka Mestské kúpele – plaváreň, oznamuje obyvateľom a návštevníkom mesta Banská Štiavnica, že dňa 2.3.2019
(sobota), bude prevádzka plaveckého bazéna pre verejnosť zatvorená, z dôvodu konania sa plaveckých pretekov. Otváracie hodiny
pre saunu a vírivú vaňu ostávajú
nezmenené.
Slezáková Denisa,
vedúca prevádzky
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Oznam
Mesto Banská Štiavnica sa stane na niekoľko dní dejiskom „Celoštátneho kola 55. ročníka Chemickej
olympiády“. V dňoch 3. – 6. marca
2019 sa tu stretnú postupujúci súťažiaci – stredoškoláci, aby zabojovali o titul toho najlepšieho medzi
najlepšími na Slovensku. Podujatie organizuje Iuventa – Slovenský
inštitút mládeže, štátna inštitúcia
priamo riadená MŠVVaŠ SR v spolupráci so Slovenskou komisiou
Chemickej olympiády. Záštitu nad
podujatím prevzala primátorka
mesta Banská Štiavnica Mgr. Nadežda Babiaková. O výsledkoch
celoštátneho kola vás budeme informovať v ďalšom vydaní vášho
týždenníka.
Iuventa – Slovenský inštitút
mládeže

Obnovenie
vlakovej dopravy
Železničná spoločnosť Slovensko
(ZSSK) zaviedla náhradnú autobusovú dopravu (NAD) v úseku
Hronská Dúbrava – Banská Štiavnica z dôvodu nedostatku prevádzkyschopných hnacích koľajových vozidiel radu 757 a 754
od 25. 2. 2019 do 26. 2. 2019 (do
13:00). NAD bolo v pondelok 25.
2. nahradených osem spojov (vlaky Os 6104, Os 6107, Os 6116,
Os 6119, Os 6120, Os 6123, Os
6124 a Os 6131). V utorok 26. 2.
2019 boli NAD nahradené tri vlaky Os 6104, Os 6107 a Os 6116.
Od 13:00 premávajú v uvedenom
úseku opäť vlaky.
Tomáš Kováč, riaditeľ odboru
komunikácie a hovorca

Oznámenie
o prerušení distribúcie elektriny
Oznamujeme Vám, že bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu odstraňovania porúch na
zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej
sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia,
a.s.. Bez el. energie budú v Banskej Štiavnici: 27.3.2019 v čase
od 8:00 – 16:30 na ul.: Dolná, Križovatka, Malé trhovisko, Pod Trojickým vrchom.
Ďakujeme za porozumenie!
Pavol Pekár,
SSE – Distribúcia, a.s.
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Štiavničania, Štiavnica, médiá
a súvzťažnosti
15.2. v Rádiu Devín od 13:00 si
okrem iného zaspomínal excelentný slovenský spisovateľ Pavol Vilikovský aj na svoje detské roky v B.
Štiavnici. 19.2. v RTVS na Jednotke od 8:50 bol už po 4. – krát za posledné 4 mesiace dokumentárny
ﬁlm Svetové dedičstvo UNESCO
na Slovensku – Banská Štiavnica.
19.2. vo viacerých médiách odznelo, že na kandidátnej listine za europoslancov delegovaných stranou
SMER – SD budú v tohtoročných
voľbách dňa 25.5.2019 na 2. mieste Miroslav Číž, jediný poslanec NR
SR z nášho okresu a na 3. mieste Róbert Hajšel, banskoštiavnický rodák
a v súčasnosti už dlhoročný riaditeľ
Informačnej kancelárie Európskeho
parlamentu na Slovensku v Bratislave. 19.2. v Rádiu Regina v relácii „Večerné reflexie“ od 21:05 do 22:30 bolo
jedinou témou naše mesto v súvislosti s tým, že celý tento rok ako doteraz prvé mesto na Slovensku je
„Mestom kultúry 2019“. O doterajšom priebehu i ďalších podujatiach,
ktoré sa budú realizovať v B. Štiavnici hovorili Ján Fakla a Ing. Rastislav Marko. Repríza relácie bola

20.2. od 2:00. 20.2. Vo viacerých
médiách bolo, že SNS bude mať medzi kandidátmi na europoslancov
v tohtoročných voľbách na 1. mieste banskoštiavnického rodáka Jaroslava Pašku, poslanca NR SR a prvého podpredsedu SNS. 20.2. v Rádiu
Devín od 17:30 do 18:00 bola venovaná pozornosť Emílii Vášáryovej,
ktorá svoje detstvo a mladosť prežila v B. Štiavnici, pričom bolo aj viacero ukážok z jej excelentných hereckých výkonov. Repríza bola 21.2. od
1:30. 21.2. v Rádiu Devín od 17:00
do 18:00 a v repríze 22.2. od 1:00
do 2:00 bola relácia Ars litera venovaná slovenskej historickej próze
od 19. stor. do súčasnosti. Predstavení boli aj Ján Kalinčiak (1822 –
1871), ktorý pôsobil v Štiavnických
Baniach v r.1845 – 46 ako aj súčasná banskoštiavnická spisovateľka
Mgr. Rút Lichnerová, pričom predstavené boli aj ukážky z ich tvorby.
21. a 22.2. opäť rezonovala v médiách problematika plánovaného
odsťahovania Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., z B.
Štiavnice do B. Bystrice v súvislosti s tým, že Štiavničania na protest

proti týmto zámerom začali podpisovať petíciu. 21.2. bola o tom informácia v Rádiu Slovensko o 11:00
v Rádiu Regina ako aj o 12:00 v Rádiu Slovensko. V obidvoch týchto prípadoch svoj rezolútny nesúhlas s presťahovaním podniku opäť
vyslovila Mgr. Nadežda Babiaková, primátorka nášho mesta. 18.2.
o 11:00 a v repríze 23.2. o 13:00
v Rádiu Lumen hovoril o sv. Cyrilovi
a sv. Metodovi mukačevský eparcha
na Ukrajine Milan Šášik. Gréckokatolíckym biskupom je už 16 rokov.
Predtým bol katolíckym kňazom
v B. Belej a na Vysokej. 24.2. v Rádiu Regina o 6:25 bola spomienka na najväčšie banícke povstanie
v Európe v období feudalizmu, ktoré
malo svoje epicentrum v B. Bystrici,
ale menšiu intenzitu malo aj v ďalších stredoslovenských banských lokalitách v r. 1525 – 26 a teda aj v B.
Štiavnici a Hodruši. 24.2. v RTVS
na Jednotke v relácii „O 5 minút 12“
hovorili Miroslav Číž, jediný poslanec NR SR z nášho okresu a Jaroslav Paška, poslanec NR SR, banskoštiavnický rodák.
Ján Novák

Podpíšte petíciu za zachovanie
„vodohospodárov“ v Štiavnici
Nechceme sa len pozerať na
to, ako z Banskej Štiavnice
odchádza ďalší významný
podnik a zamestnávateľ.
Spojme sily a podporte aj Vy svojim podpisom petíciu na zachovanie
SVP, š.p., v meste Banská Štiavnica:
Celý text petície:
My, obyvatelia Banskej Štiavnice
a ďalší občania SR, žiadame od vlády
Slovenskej republiky, aby rozhodla
o ponechaní sídla Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p.,
v Banskej Štiavnici.
Vedú nás k tomu tieto dôvody:
– sme presvedčení, že rozhodnutie
Ministerstva životného prostredia
SR o odsťahovaní sídla Slovenského
vodohospodárskeho podniku, š.p.,
z Banskej Štiavnice je v príkrom rozpore so zákonom č. 100/2002 Z.z.
o ochrane a rozvoji územia Banskej
Štiavnice a okolia, najmä s jeho ustanovením, že „vláda Slovenskej repub-

liky v súčinnosti s ústrednými orgánmi
štátnej správy napomáha pri zachovaní
a rozvoji administratívneho, hospodárskeho a kultúrneho postavenia Banskej
Štiavnice v rámci Slovenskej republiky,...“;
– SVP, š.p., je v súčasnosti najvýznamnejším podnikom na území okresu a jedným z najväčších
zamestnávateľov (120 zamestnancov);
– SVP, š.p., generuje v meste ubytovacie, stravovacie, dopravné a iné
služby v odhadovanom objeme niekoľko stotisíc eur ročne a to v priebehu celého roka;
– štát za ostatných 20 rokov investoval nemalé prostriedky do infraštruktúry pre tento podnik, vrátane
rekonštrukcie jeho sídla, lukratívnej
historickej budovy v centre Banskej
Štiavnice. Obávame sa, že budova sa
stane predmetom špekulácií, bude
prázdna a začne pustnúť;
– Banská Štiavnica prišla v posled-

ných dekádach postupne o banský,
textilný a tabakový priemysel, ako
aj o vysoké školstvo a s ním pedagogický zbor a stovky študentov. Hoci
mesto má povesť kultúrneho klenotu Slovenska, počet jeho rezidentov
neustále klesá a odsťahovanie sídla
SVP, š.p., k tomuto trendu výrazne
prispeje.
Vyzývame preto vládu SR, aby v tejto veci zakročila a zabránila výkonu
rozhodnutia odsťahovať sídlo SVP,
š.p., z Banskej Štiavnice.
Petíciu môžete podpísať elektronicky na http://www.changenet.sk alebo osobne do hárku, ktoré sú distribuované v rôznych podnikoch po
meste. Petíciu organizuje skupina
poslancov za KDH, Spolu, SAS a nezávislí poslanci. Ak chcete pomôcť
so zberom podpisov, napíšte na
martin.macharik@banskastiavnica.sk
alebomilan.kabina@banskastiavnica.sk
Za petičný výbor:
Martin Macharik a Milan Kabina
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Efektívnosť a účinnosti triedeného
zberu komunálneho odpadu v meste Banská Štiavnica
V súčasnosti sa podľa
aktuálnych štatistík a tempa rastu javí splnenie týchto cieľov ako
nereálne. V sledovaných ukazovateľoch týkajúcich sa kontrolovanej oblasti je SR na jednom z posledných miest v rámci členských
krajín. Téma triedenia odpadov
je dôležitá aj pre samotného občana, ktorý za nakladanie s odpadom platí vo forme miestneho poplatku.
Účelom kontroly bolo zhodnotenie
stavu triedeného zberu komunálneho odpadu vo vzťahu k plneniu
cieľov EÚ. Cieľom kontroly bolo
preveriť efektívnosť a účinnosť
systému triedeného zberu odpadu
v obciach a plnenie opatrení štátu
prijatých na podporu zvýšenia podielu triedeného zberu na celkovom komunálnom odpade.
Kontrola bola vykonaná ako kontrola výkonnosti s prvkami súladu. Predmetom kontroly bola charakteristika zabezpečenia systému
odpadového hospodárstva, efektívnosť systému triedeného zberu a účinnosť systému triedeného zberu. Pri kontrole boli použité
kontrolórske postupy a techniky
so zameraním na preskúmanie do-
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kladov a dokumentov, rozhovory,
analyzovanie.
V kontrolovanom období bolo nakladanie s komunálnymi odpadmi
v meste zabezpečené prostredníctvom PO Technické služby, m.p.,
Banská Štiavnica. Systém triedeného odpadu bol ﬁnančne zabezpečený OZV. Mesto v rámci
systému zberu odpadov zabezpečovalo niekoľko úloh prostredníctvom oprávnených osôb pre zber
a prepravu komunálnych odpadov vznikajúcich na jeho území
za účelom ich zhodnotenia alebo
zneškodňovania. Tieto vzťahy v
meste boli zmluvne pokryté.
Zberné nádoby a vrecia na zber
komunálneho odpadu, zodpovedajúce zberu komunálnych odpadov v meste, náklady na zberné
nádoby a vrecia boli zahrnuté do
miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Zber komunálneho odpadu bol zabezpečený vlastnou PO
prostredníctvom kontajnerov pre
komplexnú bytovú výstavbu alebo vriec pre individuálnu bytovú
výstavbu. Zároveň bola na území mesta pokrytá možnosť množstevného zberu pre podnikateľov

– PO a FO, ktorí si interval určovali so súhlasom mesta na základe
predpokladaného množstva odpadov, ktoré vyprodukovali. Mesto
pokrývalo aj požiadavku zberného dvora odpadov, kde mohli obyvatelia mesta odovzdať počas celého roka: objemný odpad, drobný
stavebný odpad za poplatok, všetky zložky triedeného odpadu a zelený odpad.
Preverený bol miestny poplatok v znení platného VZN za rok
2017. Tento pokrýval náklady
mesta na odpadové hospodárstvo
na 89,95%.
Kontrolou bolo zistené, že mesto
zabezpečilo systém triedeného
zberu KO pre všetky zákonom stanovené zložky, s výnimkou biologicky rozložiteľného kuchynského
odpadu z domácností, pre ktorý
si uplatnilo výnimku ekonomickej neúnosnosti v zmysle zákona o odpadoch. Mesto zabezpečilo
pre rok 2018 naplnenie štandardu zberu pre triedené zložky KO
a rozmiestnenie nádob na triedený zber v meste, respektíve ich
dostatočnosť.
Kontrolná skupina NKÚ SR konštatuje, že KS zabezpečil zvyšo-

vanie triedeného odpadu na celkovom odpade pri zohľadnení
vynaložených prostriedkov za
kontrolované obdobie efektívne
a aj pri hodnotách, ktoré mesto
vyprodukovalo iba vlastným úsilím, mali tieto stúpajúci trend.
Na základe plnenia cieľov PF
a POH SR na roky 2016 – 2020
vrátane odhadu vývoja sa mesto
svojím systémom triedeného zberu priblížilo k hodnotám stanoveným v roku 2017. V rokoch 2016
a 2017 môžeme vyhodnotiť triedený zber ako účinný, ale tempo
rastu podielu triedeného odpadu
naznačuje, že v roku 2020 pravdepodobne nebude splnený cieľ
POH SR triediť 60% KO. Na základe týchto zistení a odporúčania
NKÚ je potrebné prehodnotiť výšku miestneho poplatku za KO.
V roku 2019 sa zameriame aj na
základe výsledkov predloženej
správy na zodpovedné a odborné
prehodnotenie stanovenej výšky
a prepočet poplatku za komunálny
odpad. Na základe výsledkov bude
spracované nové všeobecne záväzné nariadenie obsahujúce úpravu
výšky poplatku.
MsÚ

K presťahovaniu SVP, š.p.
vývojom
banských
technológií v jedinečnej súhre
s využítím prírodného bohatsva,
čoho súčasťou je aj vodohospodársky systém ako hlavná súčasť zápisu do Zoznamu UNESCO, je jedinečnou lokalitou pre pôsobenie
SVP, š.p., veľmi pozitívne vnímané našou, ale hlavne zahraničnou
odbornou verejnosťou (partnerské krajiny V4, Rakúsko, Slovinsko
a ďalšie). V dobe, keď sa voda stáva globálne strategickým prírodným bohatstvom, je historicky vysoký um jej využívania posledné 3
storočia v ŠHRR a dannosti prostredia predpokladom práve pre rozšírenie odborných sekcií a aplikovaného výskumu priamo v ŠHRR
– využívanie geotermálnych zdrojov z banských diel a žilných štruktúr, zadržiavanie, regulácia odtoku vôd v pramenných oblastiach
a pod. ďalšie.
2. Po strate viac ako 3600 pracovných miest po roku 1990 (baníc-
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tvo, geologický prieskum, Pleta, tabakový priemysel, huta a iné – čo
podstatne ovplyvnilo život v meste s vtedy 11.tis. obyvateľmi), sa
etablovali v Banskej Štiavnici odborné inštitúcie – Hlavný banský
úrad, založenie Slovenskej banskej komory, Združenie baníckych
spolkov a cechov Slovenska, ktoré
so Slovenským banským múzeom
a Štátnym banským archívom, ako
aj Slovenským vodohospodárskym
podnikom, š.p., zabezpečujú veľmi pozitívnu kumuláciu vrcholného odborného trustu, ktorí sú priamo v teréne a s veľmi pozitívnymi
predpokladmi vzájomnej odbornej
spolupráce.
3. Udalosti z cca 100 - ročnej minulosti (1919 – nezabezpečenie
ďalšieho pôsobenia vysokej školy v podmienkach mladej ČSR,
1921 – presťahovanie Štátneho
banského riaditeľstva do Bratislavy a vznik nového podniku Rudných baní v Banskej Bystrici v roku

1946) mali ďalekosiahle negatívne následky nielen pre región a samotné mesto Banskú Štiavnicu, ale
aj pôsobenie týchto odborných inštitúcií, banského priemyslu, školstva a vodohospodárstva v rozsahu
celého územia Slovenska.
4. Veľmi citlivo vnímame aj zavádzajúci údaj a jeden z dôvodov presťahovania o počte dochádzajúcich
pracovníkov na výkon práce na GR
SVP, š.p., z „mimo” Banskej Štiavnice, kde dochádzajúci napr. z Banskej Bystrice tvoria dlhodobo nízke
percento 5,9% z celkového počtu
Vami udávaných 119 pracovníkov
GR, zamestnanci z okresu Banská
Štiavnica, ktorí by dochádzali do B.
Bystrice, tvoria 45,4%. Taktiež nie
sú zanedbateľné náklady na presťahovanie a príprava budovy v Banskej Bystrici v čiastke 3,3mil. €.
Vážený pán minister,
banícka a odborná verejnosť, sme
pripravení ku konštruktívnym ná-

vrhom a diskusiám založeným na
taxatívnych údajoch a koncepciách, ktoré môžu posunúť využitie,
rozvoj technológií, riešení ochrany
prírodného bohatstva, ktoré špeciﬁcký banskoštiavnický región ponúka v aplikácii na celé územie Slovenska. Pre Banskú Štiavnicu dnes
s 10. tis. obyvateľmi je každá strata
pracovných (a v tomto prípade vysoko odborných) príležitostí, konkrétne ďalších viac ako 100 pozícií,
značne deštruktívna a mestu Banská Bystrica nepomôže. Z toho dôvodu Vás žiadame prijať v prípade potreby zefektívnenia činnosti
SVP, š.p., racionálne opatrenia, medzi ktorými podľa našich vedomostí a informácií určite nie sú rozhodujúce presťahovanie generálneho
riaditeľstva z Banskej Štiavnice.
Ostávam s úctou a našim stavovským pozdravom
Zdar Boh!
Erik Sombathy,
predseda Združenia
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Vyhlásenie
výberového konania
Mesto Banská Štiavnica, zastúpené primátorkou mesta Mgr. Nadeždou Babiakovou vypisuje výberové
konanie na obsadenie funkcie: Odborný zamestnanec na odd. výstavby ÚP a ŽP. Informácie o pracovnom mieste – stručná náplň
práce: samostatná odborná práca vo vecne vymedzenej oblasti samosprávy, samostatne vykonáva
investorsko-inžiniersku činnosť na
stavbách ﬁnancovaných zo zdrojov mesta a mimorozpočtových
zdrojov, spracovávanie podkladov
k rozpočtu mesta na stavebné akcie mesta, rozpočtová činnosť v oblasti stavebníctva, vypracovanie odborných podkladov pre žiadosti
o ﬁnančné príspevky z MK SR, enviromentálnych fondov a iných mimorozpočtových zdrojov, príprava
rozpočtov stavebných akcií v programe Cenkros, príp. obdobný. Kvalifikačné predpoklady: VŠ vzdelanie
II. st., resp. stredoškolské vzdelanie stavebného zamerania. Iné požiadavky a osobnostné predpoklady: občianska bezúhonnosť,
ovládanie práce s PC, prax v odbore
a znalosť legislatívy, komunikatívnosť, zmysel pre zodpovednosť, dôslednosť a samostatnosť. Zoznam
požadovaných dokladov: žiadosť
o prijatie na uvedenú pozíciu (motivačný list) spolu s uvedenými kontaktnými údajmi, stručný profesijný
životopis, overený doklad o dosiahnutom stupni vzdelania, výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, písomný súhlas pre spracovanie
osobných údajov pre účely výberového konania podľa zák. č. 18/2018
Z.z. o ochrane osobných údajov
v znení neskorších predpisov. Ponúkaný plat: plat v zmysle Zákona
č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších
predpisov (platová trieda – 6, platový st. – podľa odpracovaných rokov
v odbore, platový tarif podľa platovej
triedy a platových stupňov 688,50€
až 826,50€). Predpokladaný nástup 1.4.2019. Žiadosť o prijatie
do pracovného pomeru je potrebné
doručiť do 18.3.2019 osobne alebo poštou na adresu: MsÚ Banská
Štiavnica, Radničné nám. 1, 969 24
Banská Štiavnica s označením „Výberové konanie – odd. výstavby ÚP a ŽP.
Bližšie info: tel. č. 0907/722 840 –
Ing. Kladivíková, ved. odd. výstavby, ÚP a ŽP.
Mgr. Nadežda Babiaková,
primátorka mesta
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Nie je stojisko ako stojisko
Za čistotu v stojiskách
zodpovedajú občania, ktorým
stojisko patrí
Ak dvaja robia to isté, nikdy to nie je
to isté. Táto ľudová múdrosť platí aj
pri užívaní murovaných stojísk v našom meste. Niektoré sú príkladne
čisté, vyzametané s upraveným okolím. A v niektorých niet kam stúpiť,
sú plné špiny a odpadkov. Pritom by
stačilo tak málo – nebyť ľahostajným.

stojiska vôbec nezaoberajú a veľmi to vidno. Dodám len, že na každom murovanom stojisku je uvedené, pre ktoré vchody slúži, každý si
tak môže spraviť obraz o jeho užívateľoch.
Chcel by som týmto spôsobom apelovať na obyvateľov, aby si plnili povinnosti, ktoré im vyplývajú
z uvedeného VZN o odpadoch a udržiavali čistotu v stojiskách. Pokiaľ sa
užívatelia nevedia dohodnúť na pravidelnom systéme čistenia stojis-

Silne znečistené
stojisko DR014
s množstvom
odpadkov
pomedzi
kontajnery
foto Archív autora

Murované uzamknuteľné stojiská
na Drieňovej a aj v iných častiach
mesta boli vybudované v rámci projektu „Zavedenie efektívneho systému
separovaného zberu odpadov v meste Banská Štiavnica“ ﬁnancovaného
z fondov EÚ a boli odovzdané občanom do užívania v decembri 2014.
Po vyše 4 rokoch užívania to v stojiskách vyzerá dosť rozdielne. Máme
stojiská, ktoré sú čisté, vyzametané,
uzamknuté a môžu byť pozitívnym
príkladom pre ostatných. Bohužiaľ,
máme však aj stojiská, ktoré sú presným opakom – podlaha plná odpadkov povaľujúcich sa medzi kontajnermi, zvyšky jedál, špina, zámok
nie je, lebo ho buď niekto ukradol
(jedine spomedzi užívateľov, ktorí
majú kľúč) alebo doň napchal zápalky a museli sme ho odstrániť.
Chcem upozorniť, že podľa písm. f,
ods. 10, § 6 Všeobecne záväzného
nariadenia (VZN) č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi
na území mesta Banská Štiavnica
je vlastník alebo správca nehnuteľnosti povinný zabezpečiť prístup
k zberným nádobám, čistotu stojísk
a okolia zberných nádob. V praxi to
znamená, že za čistotu v murovanom stojisku sú zodpovední obyvatelia tých vchodov, pre ktoré je
stojisko určené. Obyvatelia niektorých vchodov toto veľmi dobre chápu a o svoje stojiská sa vzorne starajú. Inde sa však čistotou svojho

merne dobre funguje. V Štiavnici je
uzamknutých zhruba tretina murovaných stojísk. Pri dvoch tretinách
dochádza k zvláštnemu javu, že ak
stojisko uzamkneme, cca do týždňa je zámok poškodený, nefunkčný
(najčastejšie kvôli vopchaným zápalkám) a musíme to odstrániť. Tu
by som chcel poprosiť o väčšiu spoluprácu mestskú políciu.
Vonkoncom však neplatí, že každé
nezamknuté stojisko v sebe skrýva
neporiadok a kopy smetí, ako vidno na obrázku. Viacero odomknutých stojísk je čistých. Nie je to
o zámkoch, ale o ľuďoch a ich postoji k prostrediu okolo seba.
Chcel by som poprosiť obyvateľov,
aby triedili odpad podľa inštrukcií
v stojiskách a na farebných nádobách. Už dlhší čas pozorujeme veľmi nízku kvalitu skla vyzbieraného
zo zelených kontajnerov v Štiavnici,
potvrdila to aj moja obhliadka stojísk. V skle je veľa nečistôt, plastov,

Vzorne
udržiavané
stojisko DR008
foto Archív autora

ka, napr. popri každotýždennom
upratovaní spoločných vchodových
priestorov, je tu možnosť objednať
si túto službu aj externe za poplatok. Napríklad aj u nás na Technických službách (kontaktujte p. Blahovú 0905/262 058).
Upratovanie stojiska by ani nebolo
nutné, prípadne len v minimálnej
miere, keby si každý vedel po sebe
upratať, keď mu pri vysýpaní nejaký odpad spadne na podlahu stojiska. Naši pracovníci zdvihnú po sebe
odpad, ktorý vypadne z preplnených kontajnerov pri ich vyprázdňovaní, zoberú vrecia alebo väčšie odpady, nemôžu však čistiť stojisko
po druhých. Ešte môžu neporiadok
robiť aj asociálni občania, ktorí odpad vyberajú z kontajnerov neuzamknutých stojísk. Štiavnica je špeciﬁcká tým, že to, čo inde funguje,
v Štiavnici nie. V Žiari nad Hronom
majú podobný systém uzamykateľných stojísk, väčšie problémy so
zámkami tam nemajú, systém po-

papiera a iných odpadov, ktoré tam
nepatria, dokonca som zo zeleného kontajnera vyberal igelitku plnú
odrezkov dlažby. Keramika rozhodne nepatrí do skla (!). V inom stojisku boli zase veľké kusy plávajúcej podlahy v modrom kontajneri na
papier. Kvalita prvotného triedenia
odpadu priamo občanmi je nesmierne dôležitá, zle vytriedený odpad
znemožňuje ďalšiu recykláciu celej
várky. Jeden lajdák tak môže znehodnotiť úsilie viacerých. V každom
stojisku je tabuľa, ktorá hovorí, aký
odpad patrí do ktorej farebnej nádoby, každá zberná nádoba je patrične
označená.
Prosím všetkých, ktorých sa to týka
– trieďte odpad, ako treba, neodhadzujte odpadky po zemi, po uliciach
či v stojiskách, nebuďte ľahostajní
k neporiadku okolo seba a dbajte na
čistotu v stojiskách. Naše mesto tak
bude krajším miestom pre život.
Miloš Veverka,
Technické služby, m. p., BS
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Informácie pre voličov oprávnených
hlasovať vo voľbách prezidenta 16.3.2019
Vážení občania,
v týchto dňoch Vám bolo do domácnosti doručené „Oznámenie o čase
a mieste konania volieb“. Podľa zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach
výkonu volebného práva a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, sa
tlačivo doručuje po jednom kuse do
domácnosti a nie všetkým voličom
v domácnosti. V prípade, že vám nebolo doručené správne oznámenie
alebo nebolo doručené vôbec, môžete túto skutočnosť nahlásiť v námietkovej kancelárii v Klientskom centre
mesta Banská Štiavnica, Námestie
sv. Trojice č.3, alebo telefonicky na
číslo 045/6949639.
Volič má taktiež právo v úradných hodinách si overiť, či je zapísaný v stálom zozname voličov, či údaje o ňom
sú úplné a pravdivé a môže požadovať doplnenie údajov alebo vykonanie opráv. Mesto je povinné žiadosti
vyhovieť alebo do troch dní písomne
oznámiť voličovi dôvody, pre ktoré
žiadosti nemôže vyhovieť.
Zároveň upozorňujeme voličov, ktorí majú trvalý pobyt mesto Banská
Štiavnica, že tlačivo „Oznámenie o čase
a mieste konania volieb“ je umiestnené
na úradnej tabuli mesta a ich volebná miestnosť sa nachádza v Zasadačke Mestského úradu, Radničné námestie č.1.
Vaše možnosti hlasovania
Volič, ktorý nebude môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorého zozname
je zapísaný, môže požiadať mestský
úrad o vydanie hlasovacieho preukazu (Klientske centrum v Rubigalle),
ktorý ho potom oprávňuje na zápis
do zoznamu voličov v ktoromkoľvek
volebnom okrsku na území Sloven-

skej republiky. Elektronicky a listinnou formou možno žiadať už len pre
druhé kolo volieb a to do 14.03.2019.
Osobne alebo prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno
požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo
dňom konania volieb (t.j. najneskôr
15. 3. 2019; pre druhé kolo volieb najneskôr 29. 3. 2019). Podrobné informácie o hlasovacom preukaze nájdete aj na webovej stránke mesta v časti
občan/voľby.
Volič má možnosť hlasovať priamo vo
volebnej miestnosti, ale taktiež môže
požiadať zo závažných, najmä zdravotných dôvodov okrskovú komisiu o to, aby mohol hlasovať mimo
volebnej miestnosti (doma), a to len
v územnom obvode okrsku, pre ktorý bola okrsková komisia zriadená.
V takom prípade okrsková komisia
vyšle k oprávnenému občanovi dvoch
svojich členov s prenosnou volebnou
schránkou, hlasovacím lístkom, volebnou obálkou a so zoznamom voličov, ktorí požiadali o hlasovanie mimo
volebnej miestnosti. Vyslaní členovia
okrskovej komisie zabezpečia, aby aj
v tomto prípade bola zachovaná tajnosť hlasovania. Zastúpenie inou osobou nie je prípustné. So svojou žiadosťou sa môže občan obrátiť priamo na
svoju okrskovú komisiu prostredníctvom svojich známych, susedov, alebo
aj telefonicky na číslo organizačného
štábu volieb: 045/6949639.
Hlasovanie v zdravotníckych zariadeniach, v zariadeniach sociálnych služieb a v obdobných zariadeniach, zabezpečí možnosť výkonu volebného
práva v spolupráci s vedúcim príslušného zariadenia okrsková komisia,
v ktorej územnom obvode je toto za-

Deň plný divadla a dobrej zábavy
s tvorivými dielňami, spoločenskými
hrami a inými prekvapeniami.
Program v Kultúrnom centre na
Kammerhofskej ulici č.1/Pri hotely Grand/: 12:00 hod. Forgy a Miro,
13:00 hod. Divadlo Concordia – Dlhý
nos, 14:00 hod. Divadlo Haaf – Cirkus
Romana, 15:00 hod. Divadlo na hojdačke – Na zemi dobre mi, 16:00 hod.

Divadlo na povale – Kráľovstvo na povale, 17:00 hod. udeľovanie ocenení
kráľom Zimomravenia pre deti, ktoré
si to ku nám prídu užiť.
Ďalší program:
Premietania animovaných ﬁlmov
v kine Akademik od 3.3. – 8.3.2019
o 16:00 hod.
Foto funny selﬁe, Tvorivé dielne, Detské koleso šťastia, Planetárium, Spoločenské hry, Hra pre deti v bludisku
kultúrneho centra, Mirko Kasprzyk
a Erik Forgáč.
Vstupné na podujatie: 5€
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kam v BŠ

a okolí ?

Sprievodné podujatia 2. marca
2019 v priestoroch Slovenského banského múzea:
Sprevádzanie a ryžovanie zlata
v Kammerhofe (9.00 – 12.00)
Prázdniny v dielničke (9.00 – 14.00)
Hravý Starý zámok (9.00 – 15.00)
Sprievodné podujatia v týždni
4. – 8. marca:
Premietania animovaných ﬁlmov
v kine Akademik.
Prázdniny v dielničke SBM – Hráme
sa na remeselníkov.

1./2.3. Hráme sa na remeselníkov. Prázdninové tvorivé dielničky.
SBM- Kammerhof, Kammer.2, BŠ,
12:00; 9:00.
1.3. Cesta na koniec sveta u Templárov. Cesta do Compostely. Libressobar, Rad. nám. 13, BŠ, 20:00.
1.3. Koncert: Go March. Belgické trio. KC Eleuzína, Horná ruž. 1,
BŠ, 18:00.
1.3. Koncert: Grand Buﬀet. Hudob. projekt Petra Lipu ml. Archanjel, Rad. nám. 10B, 21:00.
2.3. Tradičná dedinská zabíjačka. Fašiangová celodenná zábava.
Banská Belá, KD, od 8:00.
2.3. Svätoantonský Hajnál. Veselá sobota so sprievodom a zabíjačkou. Svätý Anton, Na Rínku a KD,
od 9:00.
2./6.3. Expozícia Baníctvo na Slovensku. Špeciálne vstupy pre rodiny s deťmi. SBM- Kammerhof,
Kammer.2, BŠ, www.muzeumbs.sk
2.3. Hravý Starý zámok. Zábavná
rodinná hra s indíciami. SBM- Starý zámok, BŠ, 9:00.
2.3. Fašiangy vo Vyhniach. Sprievod a pochovávanie basy. Vyhne,
Chata Valachovka a spoloč. sála
OCÚ, od 9:00.
2.3. Zimomravenie. Rodinný festival. KC, Kammerhofská 1, BŠ, od
12:00.
2.3. Koncert: Ildikó Kali. Hlas vlčej ženy. KC Eleuzína, Horná ruž.
1, BŠ, 20:00.
3.3. Tradičná zabíjačka. Dobroty a ľud. hudba. Salamandra Resort, Hornohod. tajch, H. Hámre,
10:00.
3.3. Malý farmársky a remeselnícky trh. Predaj lokálnych výrobkov.
Penzión Starý Hostinec, Svätý Anton, 11:00.
5.3. Pochovávanie basy v Iliji.
Oslava konca fašiangov. Ilija, KD,
19:00.
6.3. Geobádateľňa pre všetkých.
Zaujímavé aktivity pre deti. SBMBerggericht, Nám. sv. Trojice,
13:00.
6.3. Smejko a Tanculienka- Hip,
Hip, Hurá! Nové detské predstavenie. KC, Kammer.1, BŠ, 17:00.
6./7.3. Festival: Créme de la créme. Týždeň fran. ﬁlmu. Kino Akademik, Nám. sv. Trojice 1, BŠ, od
18:30.
6.3. Koncert: Škvíry & Spoje. Kolektívna improvizácia. KC Eleuzína, Horná ruž. 1, BŠ, 20:00.

OKŠaMK
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riadenie. Voliči však musia mať trvalý
pobyt v územnom obvode okrskovej
volebnej komisie, v ktorej sa zariadenie nachádza. Ak voliči nepatria do volebného okrsku, v ktorého územnom
obvode sa zariadenie nachádza, volia
na základe hlasovacieho preukazu, ak
si ho vyžiadali.
Úprava hlasovacieho lístka a hlasovanie
Volič vstúpi s hlasovacími lístkami
a volebnou obálkou do osobitného
priestoru určeného na ich úpravu. Volič vkladá do obálky jeden hlasovací
lístok, na ktorom môže zakrúžkovať
poradové číslo jedného kandidáta na
prezidenta.
Na požiadanie voliča môže okrsková
volebná komisia vydať za nesprávne
upravené hlasovacie lístky iné. Volič,
ktorý nemôže sám upraviť hlasovací
lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať
a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii,
má právo vziať so sebou do priestoru
určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú osobu spôsobilú upraviť hlasovací lístok podľa jeho pokynov a zákona a vložiť do obálky. Po opustení
osobitného priestoru určeného na
úpravu hlasovacích lístkov volič vloží obálku pred okrskovou komisiou
do volebnej schránky. Za voliča, ktorý
nemôže pre telesné postihnutie sám
vložiť obálku do schránky na hlasovanie, môže ju do nej na jeho požiadanie a v jeho prítomnosti vložiť iná osoba, nie však člen okrskovej komisie.
Nepoužité hlasovacie lístky alebo nesprávne upravené je volič povinný odložiť do schránky na nepoužité alebo
nesprávne upravené hlasovacie lístky.
Jana Beňová, MsÚ

Zimomravenie – Farebný svet – svet detí
Pozývame vás na ďalší ročník
akcie, ktorá patrí deťom aj
dospelým od 0 – 100 rokov.
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Zájazd
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Špičková reprezentácia

DHZ Štefultov organizuje dňa
19.3.2019 zájazd do Kováčovej.
Odchod autobusu z Križovatky
je o 11:00 hod. Cena zájazdu je
10€. Kontakt: Tokárová Janka –
0908 396 276.
Vladimír Jarábek, st.

Oznam
Slovenský zväz telesne postihnutých v B. Štiavnici oznamuje svojim členom, že organizuje 3 – dňový zájazd do poľského Krakowa
cez CK Píriová Darina, Hokovce
na 11. – 13. júna 2019 za 135eur/
osobu. Bližšie info v kancelárii
zväzu, alebo u p. predsedníčky
ZO SZTP Anny Peťkovej

Oznam
Výbor Slovenského zväzu telesne
postihnutých v Banskej Štiavnici
oznamuje svojim členom a všetkým ďalším priaznivcom a záujemcom o informácie k členstvu
a pod., že od februára sú úradné
hodiny v kancelárii zväzu stanovené takto: pondelok, utorok v čase
od 7:30 – 14:00 a streda v čase od
7:30 – 14:30. Bližšie info na tel.č.:
045/692 08 75.
Ivan Madara, predseda OC SZTP

Doplnenie
V minulom čísle ŠN sme informovali čitateľov ŠN v článku „Miroslav Kyjovský – jedinečný na Slovensku“, že náš „Mikuláš“ bol v TV JOJ
14.2. v súťažno – zábavnej šou
„S pravdou von“. Pre doplnenie ešte
uvádzame, že tam bol aj so svojím
„Čertíkom – Bertíkom“ p. Štefanom
Balkom, s ktorým tvoria nerozlučnú dvojicu už niekoľko rokov.
red.

Oznam
Dňa 29.3.2019 od 9:00 hod. do
14:00 hod. budú pracovníci DÚ
Banská Bystrica pobočka Žiar nad
Hronom preberať daňové priznania k dani z príjmov za rok 2018
v priestoroch Kultúrneho centra
v Banskej Štiavnici.
Majerská Andrea,
vedúca odd. správy daní 9,
Pobočka DÚ BB ŽH

Banskej Štiavnice na diplomatickom poli
Ešte stále sme plní dojmov
z veľkolepého plesu Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, ktorej tohto
roku predsedá Slovenská
republika.
Charitatívny ples diplomatov OBSE
patrí medzi najprestížnejšie spoločenské udalosti vo svete diplomacie. Tradične sa konal v srdci Viedne
na zámku Hofburg, ktorý v minulosti viac ako šesť storočí slúžil ako
zimná rezidencia Habsburgovcov.
Spoluorganizátorom tohto plesu
bola Stála misia Slovenskej republiky pri OBSE na čele s veľvyslancom
J.E. JUDr. Radomírom Boháčom,
ktorý aj tento rok požiadal Pivovar
ERB o reprezentovanie našej krajiny. Bolo nám preto cťou opäť naše
pivo ponúkať na takto významnej
akcii a zároveň priblížiť jej hosťom
Slovensko, no najmä výnimočnú
Banskú Štiavnicu. V rozhovoroch
manželov Radovcov s ministrom zahraničných vecí a aktuálne aj pred-

Minister M. Lajčák s manželkou a manželia Radovci

foto Archív autora

sedom OBSE J.E. JUDr. Miroslavom
Lajčákom o krásach (aj aktuálnych
útrapách) nášho mesta, nám vyjadril obdiv a pochvalu za vzornú reprezentáciu Banskej Štiavnice aj Slovenska. Ing. Rada na plese OBSE
spolu s pánom ministrom Lajčákom
prejednali aj otázku ponechania Slovenského vodohospodárskeho podniku v Banskej Štiavnici, pričom pán
minister Ing. Radovi prisľúbil, že sa
tento bod dostane na rokovanie vlá-

Erika Ivanová

dy a že k tejto téme potrebuje viac
informácií. Ing. Rada informoval
o tomto rokovaní aj pani primátorku. Hostí z vyše 150 krajín sveta zaujali krásne zábery na Banskú Štiavnicu vo ﬁlme z produkcie Gashpar
Creative. Dva tímy našich zamestnancov sa starali o vyše 1 200 hostí,
ktorí sa zabávali v prekrásnych historických miestnostiach Hofburgu
až do skorých ranných hodín.

Do Banskej Štiavnice

opäť prídu ﬁlmári – na Starom zámku budú natáčať Drakulu
V prvej polovici marca 2019
sa v priestoroch banskoštiavnického Starého zámku bude
natáčať trojdielny celovečerný
televízny ﬁlm s pracovným
názvom Dracula (Dracula, the
Rules of the Beast).
Film je projektom britskej BBC 1 a Netﬂix a jeho producentom je spoločnosť Hartswood Films (podieľala sa
aj na vzniku seriálu Sherlock). Vzniká v kooperácii umelcov z Veľkej Británie a spolupracuje na ňom aj slovenská spoločnosť Spectral, spol. s r. o.. Za
slovenskú stranu sa do výroby ﬁlmu
zapojili viacerí profesionáli z oblasti
produkcie, špeciálnych efektov, osvetľovacej techniky, gripu, kamerového
štábu, výpravy, kaskadérov a epizódno – komparzného obsadenia.
Okrem priestorov Starého zámku,
ktoré sú v správe Slovenského banského múzea, sa vo ﬁlme objavia aj
pohľady do ulíc historického centra Banskej Štiavnice. Z ďalších lokalít na Slovensku sa bude natáčať na
Oravskom hrade a v Zuberci. Mimo
spomenutých miest budú ﬁlmári
pracovať vo ﬁlmových štúdiách a na

Areál Starého zámku

foto Lubo Lužina, fotoarchív SBM

niektorých ďalších reálnych miestach
vo Veľkej Británii. Filmový štáb, ktorý
bude natáčať na Slovensku, je zložený z britských a slovenských ﬁlmárov.
Po ukončení natáčania bude materiál
postprodukčne spracovaný vo Veľkej
Británii, kde vznikne aj ﬁlm o ﬁlme.
Scenár ﬁlmu – žánrovo thrilleru, vznikol na motívy známeho románu Brama Stokera z roku 1897. Autormi scenára sú Steven Moﬀat a Mark Gatiss.
Režisérom je Jonny Campbell a ka-

meramanom Tony Slater Ling. V hlavných úlohách sa predstavia: Claes
Bang (ako gróf Drakula), Dolly Wells,
Morfydd Clark, John Heﬀernan, Lujza Richter, Joanna Scanlan.
Predstavenie ﬁlmu divákom je plánované v roku 2020 (prostredníctvom BBC a Netﬂix). A my sa môžeme
okrem ﬁlmového napätia tešiť aj na
to, že v ňom uvidíme nám dobre známe priestory a pohľady.
Daniel Harvan
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OZNAMY

Čarovný Klinger už po tretíkrát

oznamy,

spomienky

Plávanie v studenej vode je
o mentalite človeka. Ja som
na Klingeri toho 16. februára
videla samých veselých,
zdravých a optimistických ľudí.
Dámy, pánov mladých i tých skôr narodených. Ale i nás divákov, ktorí sme
na nich vždy veľmi zvedaví. A veruže
nebolo málo ani jedných ani druhých.
Stúpajúci celoštátny trend otužilectva
je čím ďalej viditeľnejší aj v B. Štiavnici, čo dokazuje nielen vyšším počtom otužilých Štiavničanov, ale i rekord v počte celkových účastníkov.
Tentoraz ich na 3. ročníku otužileckého plávania, ktoré nesie poetický názov Čarovný Klinger bolo 148 plavcov z týchto klubov celého Slovenska:
MĽT – Malokarpatské Ľadové Tulene, Pstruhy Slovenského raja, Ľadové
medvede Prievidza, Akvabely z Prandofa, Klub: Spartans Zvolen, Košické Tulene, OZ Ľadoví bežci Prievidza,
Kežmarskí Otužilci, Piargske ľadové
medvede, Klub ľadových medveďov
BB – ZV, Ľadové medvede spod Zobora Nitra, Krokodíli z B. Belej, ĽM
Ostratice, Banskobystrické kraby, Pohronské ľadové medvede, Žiarske ľadové medvede, ĽM Partizánske – Veľké Uherce, Seredcký spolok zimných
plavcov, Šintavský plavci ,Slovenské
ľadové medvede Bratislava, Ľadové
medvede Bratislava, Trenčianske Tulene, a domáce Jašterice zo Štiavnice.
Plaveckú dráhu už tradične v predstihu vysekali do ľadu štiavnickí hasiči
a po prvýkrát s majstrovským grifom
tie pôvabné obdĺžnikové kusiská ľadu,
originálne rozložili po zamrznutom
Klingeri a človek mal pocit, akoby sa
ocitol v cukrárni so zákuskami pre ľadové medvede. Ľadové hranoly poslúžili aj deťom ako úžasná prekážková
dráha, po ktorej pobehovali a skákali
ako srnky i kulisy pre fotografujúcich
sa otužilcov. Bol by z nich aj vhodný
materiál na ľadové sochy, ako na Hrebienku. Tak možno nabudúce...

Otužilci v tajchu Klinger

foto O. Kuchtová

O dobrú náladu všetkých sa pričinila rezká hudba ako za dávnych čias
v lete, keď ju púšťali klingerskí plavčíci. K vlaňajšiemu plyšovému medveďovi samotárovi pribudla ako talizman subtílnejšia medvedica.
Organizátorom a moderátorom
podujatia bol už tradične štiavnický
otužilec a organizátor telom i dušou
Marián Čierny. Po odspievaní otužileckej hymny a spoločnom fotení si
s radosťou zaplávali vo vode o teplote
spočiatku 1,8°C, neskôr 2,1°C v nádhernom, absolútne bezoblačnom slnečnom vzduchu 8°C. Doba však aj
v tomto športovom odvetví pokročila.
Kým prví priekopníci otužovania mali
pred rokmi na sebe len plavky a svoju odolnú kožu, prípadne huňaté čapice s brnbolcami, dnes už prevládali
pomôcky, ako sú neoprénové rukavice, obuv a sem tam aj čiapka z toho istého materiálu. A na brehu tiež digitálne teplomery, ktoré kedysi neboli.
I napriek týmto pomôckam je to obdivuhodné otužovanie tela i ducha
a neoceniteľná devíza pre ich zdravie.
Viacerí z nich majú za sebou už roky
otužileckých sezón, no niektorí začali len na jeseň, a tak boli klingerskými
nováčikmi. Voda však bola perfektne
studená a hlavne mokrá, takže to bol
zároveň ich klingerský krst. Na všetkých, čo vyšli z vody, čakal na brehu
okrem diplomu a odznaku aj teplý čaj,
ktorý čapoval Ján Bartko i jablkovo –

orechové koláčiky, ktoré opäť napiekla
Zdenka Marušková, jediná a posledná klingerská rodáčka, chalupárka vo
svojom rodnom dome pri Klingerskej
štôlni nad tajchom.
Ešte treba spomenúť rekord v rámci dĺžky plávania, o ktorý sa pokúsil klub Ľadových medveďov zo Žiaru nad Hronom. Svoj najdlší pobyt vo
vode prekonali o 2 minúty a vydržali vo vode rovných 30 minút, začo im
patrí veľký potlesk i obdiv. Je jasné, že
takéto rekordy môžu robiť len skúsení otužilci, ktorí to trénujú roky. Určite sa to neodporúča nováčikom zimného plávania. Pre úplnosť treba ešte
dodať, že akcia sa konala s podporou
a za prispenia týchto sponzorov a mediálnych partnerov: Štiavnické noviny, VIO TV, Mesto Banská Štiavnica,
Pivovar Steiger, Black M, Apartmán
Franko, J. Tynkovan, Grill p. Podobná, Slovenské ľadové medvede Bratislava – občianske združenie, SLTŠ
– B. Štiavnica, Combin, s.r.o, Edita
Schillerová, Žiarske ľadové medvede,
Alica Weisová, Buzalka – Okná, Štefan Krivda – mäsiar, údenár, Kaviareň u starej Blaškovej – Počúvadlo, VR
Team – Dobré strechy, Jarmila Luptáková, Pekáreň Antol – Anton, Potraviny Peter Ernek, Zdenka Marušková.
Osobitné poďakovanie patrí najmä
hasičom, ktorí nám i otužilcom toto
športové divadlo istili.
O+M

Svetový deň modlitieb 2019
Srdečne vás pozývame na
spoločný ekumenický deň
pod názvom Svetový deň
modlitieb, ktorý sa uskutoční
v piatok 1. marca 2019 o 16:30
hod. v Evanjelickom chráme
Božom v Banskej Štiavnici.
SDM má dlhú históriu. Po prvýkrát

sa ženy za účelom modlitby oﬁciálne
stretli v USA r. 1884 a odvtedy sa ženy
aj muži stretávajú každý rok, vždy
prvý marcový piatok, aby sa spoločne
modlili za ťažko skúšané ženy v rôznych krajinách. Tento rok sa chceme
spoločne modliť za problémy, ktoré
prežívajú ženy v Slovinsku. „Príďte,
všetko je pripravené“. Príjmite pozvanie,
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príďte si vypočuť vlastné životné príbehy žien zo Slovinska a prosiť v spoločných modlitbách Trojjediného
Pána Boha o pomoc pre ne. Pri tejto
príležitosti bude aj ofera, ktorú odošleme do ústredia SDM. Ofera v tomto roku je určená pre organizáciu Kľúč
v Slovinsku.
CZ ECAV Banská Štiavnica

Spomienka
Tatiana
Bauková rod.
Sikulová. Nastal čas povedať zo srdca ĎAKUJEME, ďakujeme tým, ktorí sa s našou
Táňou smiali, aj tým, čo spolu
s ňou plakali. Ďakujeme za to,
že ste pri nej stáli, aj za to, že
ONA mohla byť pri vás. Ďakujeme za to, že ten JEJ život
za to stál. Dňa 28.2.2019 by
oslávila svoje životné jubileum. Venujte jej prosím spolu
s nami tichú spomienku.
Smútiaca rodina

Spomienka
„Ten, koho milujete neumiera,
ale žije stále v našich srdciach.“
Dňa 28. 2. 2019 uplynie 5 rokov, čo nám odišla z tohto života do života večného naša drahá
dcéra, maminka, sestra, starká
Evka Mlynáriková, rod. Ličková. S láskou a úctou na ňu
spomínajú mamička, syn Tomáš s rodinou a sestra Alena
s rodinou. Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej prosím spolu
s nami tichú spomienku.
Ďakujeme!

Poďakovanie
Ďakujeme rodine, všetkým
priateľom, susedom a známym, ktorí sa prišli 23. februára 2019 rozlúčiť s naším
drahým zosnulým manželom,
otcom, starým otcom Petrom
Santorisom v Dome smútku
Frauenberg v B. Štiavnici. Naše
poďakovanie patrí MsÚ za dôstojnú rozlúčku, a to p. zástupcovi Ing. Mariánovi Zimmermannovi, Jarke Simonidesovej.
Naša vďaka patrí pohrebníctvu
Cháron a správcovi mestských
pohrebísk p. Miroslavovi Peťkovi. Smútiaca manželka, dcéra,
vnučky a ostatná rodina.
Ďakujeme!
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KALEIDOSKOP

Gratulácia
V
minulých
dňoch sa dožil
krásneho a vzácneho životného
jubilea 70 rokov náš priateľ
a bývalý kolega pán Ľubomír
Ďurian. Z príležitosti tohto významného životného medzníka Ti prajeme veľa, veľa zdravia,
rodinnej pohody a ďalšie pekné
chvíle prežité s kamarátmi. Si aj
členom Slovenského včelárskeho zväzu, kde zastávaš funkciu
včelieho doktora. Mnoho členov
je Ti vďačných za preliečenie a
záchranu napadnutých včelstiev,
veľa detí ďakuje za kvalitný,
chutný med. Milý Čalfino, zároveň Ťa prosíme o presadzovanie
spravodlivých zákonov, ich dodržiavanie a zachovávanie parlamentného poriadku.
Zo srdca prajú a ďakujú priatelia včelári zo SZTP a bývalí
kolegovia z Rudných baní

Oznam
Výbor Miestnej organizácie
SRZ v Banskej Štiavnici oznamuje svojim členom, že výročná členská schôdza sa uskutoční
dňa 9. marca 2019 o 8:00 hod.
v kine Akademik v Banskej Štiavnici s nasledovným programom:
l. Otvorenie schôdze
2. Voľba predsedníctva, mandátovej a návrhovej komisie
3. Kontrola uznesenia zo
schôdze v roku 2018
4. Správa o činnosti MO SRZ za
rok 2018
5. Správa o hospodárení MO za
rok 2018
6. Správa o zarybňovaní a úlovkoch v revíroch MO SRZ
7. Správa kontrolnej komisie
8. Správa o činnosti rybárskej
stráže
9. Návrh rozpočtu MO SRZ na
rok 2019
10. Správa mandátovej komisie
o účasti na schôdzi
11. Odovzdanie vyznamenaní
členom MO SRZ
12. Diskusia
13. Návrh uznesenia z členskej
schôdze pre rok 2019
14. Záver – ukončenie schôdze.
Ján Mravík,
podpredseda MO SRZ

číslo 8 • 28. február 2019
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Módna prehliadka
vo svätoantonskom kaštieli
V sobotu 16.2.2019 sa
výstavné priestory Múzea
vo Svätom Antone premenili
na prehliadkové mólo, kde
sa konal už IV. ročník módnej
prehliadky.
Tentokrát tu boli predstavené vychádzkové a spoločenské šaty siete
butikov MB Fashion Mirky Blažkovej, ktoré majú v ponuke voľnočasové odevy, nohavice, sukne, klobúky,
šatky, šály a saká pre dámy aj pánov, ako aj strihovo nadčasové originálne spoločenské šaty a exkluzívne
pánske obleky na všetky spoločenské príležitosti. Luxusnými svadobnými šatami sa predstavil banskobystrický svadobný salón Designs,
ktorý pripravil kolekciu prestížnych
svadobných šiat austrálskej značky
Maggie Sottero. Detskými odevmi
sa na módnej prehliadke prezentoval obchod Bocianik z Banskej Bystrice. Detské, svadobné a vychádzkové modely boli zaujímavo doplnené
partami, venčekmi a čelenkami z ateliéru Ľubice Drengubiakovej, ktorá
tvorí pod značkou Drôtiková, topánky a kabelky zapožičala Eva Rochová
z Banskej Štiavnice a bižutéria bola
z banskoštiavnickej predajne Lu-Lu.
Módna prehliadka prebiehala v réžii profesionálnej módnej návrhárky
Beatky Lazarovej, ktorá choreograﬁou mladých modeliek a modelov,
vynikajúcim výberom francúzskych
šansónov a skladieb dokázala vyčariť neopakovateľnú a jedinečnú at-

Prehliadka svadobných šiat

foto Lubo Lužina

mosféru. Študentky z odboru Kaderník zo Strednej odbornej školy
služieb a lesníctva v Banskej Štiavnici, pod odborným vedením majsterky odborného výcviku Mgr. Ivetky
Fendekovej, mali príležitosť vykúzliť
na hlavách modeliek rôzne druhy vychádzkových, spoločenských a svadobných účesov z krátkych aj dlhých
vlasov. O dokonalý vzhľad modeliek
sa postarala profesionálna vizážistka spoločnosti Mary Kay Mgr. Mirka
Kulišeková-Breznoščáková, s bohatými skúsenosťami s líčením na bežné večierky, ako aj na rôzne spoločenské udalosti, ako plesy, promócie,
stužkové a svadby. Ozvučenie bolo
zapožičané zo Školského internátu
Strednej odbornej školy služieb a lesníctva Banská Štiavnica, prehliadková miestnosť vyzdobená prácami študentov zo Strednej priemyselnej školy
Samuela Mikovíniho – odbor Odevný

dizajn (Mgr. art. Larisa Gombárová).
Plagát na módnu prehliadku navrhol Mgr. art. Ivan Slovenčák z odboru Graﬁcký dizajn zo Strednej priemyselnej školy Samuela Mikovíniho. Do
konca februára je v Audienčnom salóne svadobné nastieranie v červeno
– sivom tóne, ktoré pripravila Stredná odborná škola služieb a lesníctva –
Odbor Hostinský/Hostinská a modely šiat z dielne odboru Odevný dizajn
zo Strednej priemyselnej školy Samuela Mikovíniho. Celú módnu prehliadku fotografoval Ľubomír Lužina.
IV. ročník módnej prehliadky pritiahol
do svätoantonského kaštieľa viac ako
150 návštevníkov zo Svätého Antona
a širokého okolia Banskej Štiavnice.
Ďakujeme všetkým účinkujúcim, ktorí sa podieľali na tomto krásnom podujatí, ako aj návštevníkom, ktorí
našu snahu dokázali oceniť.
Ingrid Hričovcová

Počas jarných prázdnin
aj Hravý Starý zámok

Slovenské banské múzeum srdečne
pozýva na zimnú rodinnú hru s názvom Hravý Starý zámok, ktorá sa
bude konať 2. marca 2019 od 9.00
do 15.00 hodiny v priestoroch Starého zámku v Banskej Štiavnici.
Dňa 2. marca 2019 sme pripravili
v priestoroch Starého zámku netradičnú a zábavnú rodinnú hru s indíciami. Deti s rodičmi budú prechádzať po areáli Starého zámku
a v jeho tajomných zákutiach hľadať
indície a skladať pripravenú tajničku.
Budú musieť preukázať aj dávku odvahy, keď si pôjdu po indíciu do zatuchnutej tmavej kostnice plnej pavúkov a hadov, ktoré dňom aj nocou
strážia indíciu ukrytú v žabom slize.

Ďalšie nástrahy, ale aj úlohy číhajú aj
v Karneri. V Himmelreichu sa stretnú
s Kocúrom v čižmách, ktorý ich potrápi heraldikou a určite sa dobre zabavia aj pri spoznávaní netradičných
predmetov z minulosti. Pri zámockej
studni preskúša žabiak Harold z vedomostí o rozprávkových bytostiach
a v Lapidáriu z rozprávkových hádaniek. Najväčšie prekvapenie bude
však ukryté v Severnej veži, kde návštevníci budú musieť poraziť dráčika
Stráčika a oslobodiť princeznú Zlatovlásku. Zakúpené vstupenky budú
zlosované a až traja úspešní riešitelia
majú možnosť získať hodnotné a zaujímavé ceny: poukaz v hodnote 20€
na konzumáciu v reštaurácii Monar-

chia, knihu Lakiho mestečko – detská
ilustrovaná kniha o mestečku, ktoré
sa náramne podobá na Banskú Štiavnicu a hlinenú ﬁgúrku anjelika z dielničky Školy v múzeu SBM.
Bližšie informácie: 045/6949472,
star yzamok@muzeumbs.sk,
www.muzeumbs.sk
Organizátor: Slovenské banské múzeum, Kammerhofská 2, 96901 Banská Štiavnica
Partner podujatia: Reštaurácia
Monarchia, A. Sládkoviča 2, Banská
Štiavnica 969 01
Mediálny partner: Štiavnické noviny
Mgr. Ivana Čengerová, SBM – Odd.
histórie, staryzamok@muzeumbs.sk,
045/6949472

číslo 8 • 28. február 2019
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KULTÚRA

Aktuálne ﬁlmy v kine Akademik
Piatok 1.3. o 18:30 hod.
Nedeľa 3.3. o 18:30 hod.
Utorok 5.3. o 18:30 hod.

Nedeľa 3.3. o 16:00 hod.
Utorok 5.3. o 16:00 hod.

OsTrýM NožoM

Animovaný, komédia, 104 min., MP,
vstupné: 5€

Ako vYcvičiť drAkA 3

Dráma, 102 min., MP12, vstupné: 5€
Ľudovítovi zavraždili neonacisti jediného syna. Kvôli nefunkčnému súdnemu systému sú však tí istí páchatelia
prepustení na slobodu a Ľudo sa všetkými silami snaží dosiahnuť ich opätovné zadržanie. Bojuje s apatickou
políciou, oportunistickou sudkyňou,
ale aj s faktom, že svojho syna dostatočne nepoznal a nebol mu oporou.
Čím viac sa sám viní za jeho smrť, tým
viac sa rozpadá jeho vzťah s manželkou Zuzanou a dcérou Jankou. Keď sa
však dozvie, že za synovou smrťou nestál náhodný útok extrémistov, ale organizovaná zločinecká skupina, uvedomuje si, že stojí proti nepriateľovi nad
svoje sily.
Sobota 2.3. o 18:30 hod.

ZrodilA sA hviezdA

Pondelok 4.3. o 16:00 hod.

že skôr, ako o rodinné stretnutie, tu
pôjde o stret dvoch odlišných svetov.
Jacquesa k novému podnikateľskému
zámeru inšpiruje jeho bývalý spolužiak, ktorý investoval do svojho nového imidžu, a tak sa stal úspešným.
Štvrtok 7.3. o 16:00 hod.

Lego príbeh 2
Akcia, krimi, 116min., MP, vstupné: 5€
Streda 6.3. o 16:00 hod.

PiAdiNôžkA
Rodinný, animovaný, komédia, 120
min., MP, vstupné: 5€
Streda 6.3. o 18:30 hod.
/Créme de la créme/

Je Mi fAjN
Komédia, dráma, 103 min., MP12,
vstupné: 3€. Monique vedie spoločenstvo Emauzy blízko mestečka Pau, kde
zamestnáva ľudí, ktorí sa dostali na
dno a dostávajú novú šancu. Po rokoch
sa z ničoho nič vráti jej brat Jacques
– ľahtikársky darmožráč, ktorého zaujíma len jediné: ako zbohatnúť. Tak-

KrÁlik PeTer
Rodinný, animovaný, komédia, 93
min., MP, vstupné: 5€
Štvrtok 7.3. o 18:30 hod.
/Créme de la créme/

BécAssiNe!
Komédia, 102 min., MP12, vstupné: 3€
Bécassine je naivná, nepomstychtivá, zasnená, vynaliezavá, vždy úprimná, nevinná, jemná, optimistická žena.
Narodila sa na malej francúzskej farme. Aj v dospelosti si zachovala detskú naivitu. Sníva o tom, že sa jedného
dňa presťahuje do Paríža, ale jej sen sa
rozplynie, keď stretáva Loulotte, dieťa
adoptované Markízou z Grand – Air,
ku ktorému si vytvorí hlboké puto.

Hudobný, dráma, 136 min., MP15,
vstupné: 5€
Bližšie info: odd. kultúry, športu a MK, tel.č.: 045/ 694 9651, e-mail: zuzana.patkosova@banskastiavnica.sk
www.kino.banskastiavnica.sk, FB: Banská Štiavnica-kino Akademik

K
Vážení lúštitelia!
Výhernú poukážku na konzumáciu
v hodnote 10eur v pizzerii, reštaurácii Black M, Nám. sv. Trojice 6/2,
Banská Štiavnica si výherca môže
vyzdvihnúť v redakcii ŠN. Správne
znenie krížovky z č.6/2019: „Myslieť si môžeš čo chceš, ale na reči si daj
pozor.“ Výhercom sa stáva Gabriela Šušková, Banský Studenec. Srdečne blahoželáme! Tento týždeň
hráte o poukážku na konzumáciu
v hodnote 10eur v pizzerii, reštaurácii Black M, Nám. sv. Trojice 6/2,
Banská Štiavnica. Vašou úlohou je
správne vylúštiť krížovku a zaslať
ju spolu s kupónom do redakcie ŠN
v termíne do 11.03.2019.
V tajničke sa ukrýva výrok O. Wilda:
A., Vysoký úradník v EÚ, Ježiš
v Gréčtine používané v skratke,
B., Začiatok tajničky, ozn. áut
Španielska,
C., Inde, sadil, dezinfekčný prostriedok, deciliter,
D., Skoba, bývalý český politik, tenká, pracujú ťažko,

R

Í

Ž

E., Česká mesto, ozn. st. práčok,
sólo v opere, vydávaj zvuk pri spaní,
F., Okresný výbor, ústredný tel. obvod, kryt na tovar, citoslovce čľapkania,
G., Červené kvety, hlavné jedlo
dňa, nepotrebný tovar, ozn. áut
Svazijska,
H., Lyže, mrač sa, popred, drhni,
I., Cicavec z pralesa, jedno z mien
Belmonda, táraj, koníky,
J., Koniec tajničky,
K., Nech česky, šál z peria, miska,
múr.

O
1
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2

3

4

K
5

6

7

A
8
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10 11 12 13 14

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

1., Knižka, ruská rieka, výr,
2., Textová skratke, patriaci nám,
ruksak, päťka,
3., Trenčiansky pán, horné končatiny, poradové čísla banky,
4., 998 v Ríme, vojenské jednotky,
klaun,
5., Iniciálky spisovateľa Chalupku,
druh zápasu v Japonsku, v poriadku, cudzie žen. meno,
6., Ozn. ruských lietadiel, predajňu
domácich potrieb v BŠ, dal na nohy
topánky, 999 v Ríme,
7., Skutočnosť, brat Kaina, trojka,

K
8., Spoluhlásky v slove jedla,
miesto kde sa úraduje, pýtaj pekne,
9., Ponúkal na hostine, listnatý
strom,
10., Kameň, črepník, československý skr.,
11., Vyteká zo sopky, zima, roh,
12., Jeden z Vlkolínskych, šarkan,
dolu,
13., Oerstred, pazúr, patriaci srne,
14., Nekradne, malý človek.

Pomôcky: Sumo, IMO, JHS, Paul,
sky, Om, Ruml, Uma.
Pozn. aut.: Interpunkčné znamienka sa neberú do úvahy!
Pripravuje: Anna Rihová

Krížovka
Kupón č. 8
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Snežienky
Vôňa opojná okolím sa šíri, keď
v jednej chvíli,
vetrík teplým dychom zafúkal
a kvietky krehučké
rozhojdal.
To snežienky v tráve túlia sa k sebe,
biele hlávky
skláňajú, na obdiv svoju krásu dávajú,nektárom
svojim včielky lákajú a bozk od nich
čakajú.
Túžiš z nich odtrhnúť, do vázy vložiť, nechaj ich
v zemi rásť a žiť, o rok sa ti odmenia tak, že ich
bude viac a s väčšou krásou a vôňou
dokážu sa
odvďačiť.
Len mrázik, ten sa nechce len tak
ľahko vzdať
a ráno chce cestičku primŕzať.
Slniečko však svoje lúče zubaté
a silu svoju do
zeme zamrznutej oprelo a mäkkú
snehovú perinu
pomaly topilo.
A jar sa prebudila.
Božka Javorská

Drieňovské
fašiangy
Základná škola Jozefa Kollára si 1.
marca 2019 pripravila žiacky fašiangový sprievod, aby oživila drieňovské ulice a priniesla slovenské
tradície aj na sídlisko. Žiaci 2. stupňa 5. – 9. roč. sa predstavia vo fašiangových maskách. Sprievod bude odchádzať spred školy o 9:45. Ľudovou
muzikou a spevom vás na dobrú náladu naladia: 10:00 pred MŠ, 10:20
Domov Márie, 10:45 Potraviny Cent
– Kačka, 11:10 Tesco – 11:10.
Tešíme sa, že sa pripojíte a s nami si
zaspievate!

číslo 8 • 28. február 2019
sn@banskastiavnica.sk

Vydarený banícky ples
Medzi jeden z vrcholov
tohtoročnej plesovej sezóny
v Banskej Štiavnici možno
právom zaradiť „27. reprezentačný banícky ples –
19. celoslovenský“, ktorý sa
uskutočnil dňa 15.2.2019
v hoteli Grand –Matej.
Tohto roku sa ho zúčastnilo 92 platiacich osôb, medzi ktorými boli aj viaceré významné osobnosti: Ing. Ján
Hrabovský, riaditeľ úradu Slovenskej banskej komory a prezident
Slovenskej baníckej spoločnosti,
Ing. Branislav Žec, riaditeľ Štátneho
geologického ústavu Dionýza Štúra v Bratislave, Ing. Erik Sombathy,
predseda Združenia baníckych spolkov a cechov SR, Ing. Peter Košinár,
výrobný riaditeľ Slovenských magnezitových závodov v Jelšave, Ing. Ivana Ondrejmišková, prednostka Mestského úradu v Banskej Štiavnici
a Ing. Richard Kaňa, predseda Banskoštiavnicko-hodrušského baníckeho spolku. Podujatie sa začalo tradičným uvítacím prípitkom, zápisom
do plesovej kroniky, založenej na Slovenskom banskom úrade v Bratislave v roku 1975, prefáraním banskými svietidlami vysvietenej banskej
štôlne a prijatím do baníckeho stavu
uvítacím „skokom cez kožu“ vo vestibule hotela. Slávnostné otvorenie plesu vykonal Ing. Sombathy, ktorý dal
strojníkovi ťažného stroja zrušenej
Novej šachty v Banskej Štiavnici signál banským zvoncom, aby účastníkov plesu dopravil v ťažnej klietke do
hotela Grand Matej, čo sa aj úspešne
podarilo. Potom už moderátor podu-

Otvorenie reprezentačného baníckeho plesu
jatia Milan Durbák ohlásil začiatok
slávnostného programu, ktorého
prvým bodom bola intonácia baníckej
hymny „Banícky stav“ v podaní operného speváka Mgr. art. Stanislava
Bartka. Po ňom nasledoval príhovor
Ing. Kaňu a slávnostný prípitok, ktorý predniesol Ing. Žec. Po prípitku
nasledoval kultúrny program, recitál
Mgr. Bartka, ktorého na klavíri sprevádzal Mgr. art. Martin Jánošík s repertoárom piesní, W. A. Mozart: „Ária
Leporella“ z opery Don Giovanni a Frederick Loewe: „Ja sa dnes dopoludnia
žením“ z muzikálu My Fair Lady. Potom nasledovalo predtancovanie, ktoré zabezpečila tanečná skupina „Krist"
zo Žiaru nad Hronom pod vedením
Ing. Ľubice Kristovej. Po ňom sa už začalo otváracie plesové valčíkové kolo
pod vedením tanečného orchestra
Pavla Zajáčka z Bratislavy. Za vydarené spoločenské podujatie patrí poďakovanie personálu hotela Grand-Matej, organizačnému výboru a hlavným
sponzorom podujatia, ktorými boli:
Mesto Banská Štiavnica, Engas, s.r.o.,

foto Lubo Lužina

Nitra, LN-Trade, s.r.o., Banská Štiavnica, Slovenská banská komora, Elgeo Trading, s.r.o., Pezinok, Slovenské magnezitové závody, a.s., Jelšava,
Luvema, s.r.o., Nová Baňa, Slovenská banská, s.r.o., Hodruša-Hámre,
Slovenská banícka spoločnosť, Slovenská spoločnosť pre trhacie a vŕtacie práce, Slovenské združenie výrobcov kameniva a Rudné bane, š.p.,
Banská Bystrica. Za mediálnu podporu parí poďakovanie Štiavnickým novinám. Poďakovanie patrí aj všetkým
ďalším nemenovaným sponzorom,
ktorí prispeli cenami do tomboly v celkovej sume vyše 2 500€. V tombole
sa šťastie usmialo v podobe 1. ceny,
ktorou je víkendový pobyt v Hoteli
Repiská v Nízkych Tatrách, na Ľudovíta Kaníka z Banskej Štiavnice. Z predaja tombolových lístkov sa získalo
648,00€. Získané ﬁnančné prostriedky budú použité na vydanie publikácie: „Kvety baní – minerály stredoslovenskej banskej oblasti“, ktoré pripravuje
banícky spolok v roku 2019.
Milan Durbák

Fašiangový sprievod po centre mesta

ZŠ J. Kollára

Pozvánka
OZ Život a zdravie a MsÚ, odd.
KŠaMK Vás pozývajú na besedu dňa 5. marca 2019 s lektorom doc. Ing. Rastislavom Lagaňom, PhD., na tému: „Rok
v biozáhrade – tipy pri pestovaní zeleniny a drobného ovocia“. Beseda sa
uskutoční o 17:00 v priestoroch
Kultúrneho centra na Kammerhofskej 1 v Banskej Štiavnici. Bližšie
info: www.zivotazdravie.sk. Ste srdečne vítaní!
OZ Život a zdravie

Podľa prameňov z obdobia
Veľkej Moravy sa u nás
v 9. storočí začali oslavovať
fašiangy.
Tieto označovali za obdobie ukončenia priadok a začalo sa tkať plátno. V tomto období sa konalo najviac svadieb, prijímali mládencov
a dievčatá do spoločnosti, učni sa
stávali tovarišmi. Fašiangy sa oslavovali hravosťou. Mládenci poobliekaní do masiek sa vydávali na obchôdzku s ražňom, na ktorom mali
slaninu. Ženy napiekli pampúchy
a večer mali tancovačku.
Tieto zvyky sme si pripomenu-

li aj my, členovia Únie nevidiacich
a slabozrakých Slovenska a členovia Denného centra. Naše šikovné
členky napiekli pampúchy a v obedňajších hodinách sme za sprievodu harmoniky a spevu prechádzali
Nám. sv. Trojice až po Pizzeriu sv.
Barborka a rozdávali pampúchy.
Bolo veľmi milé a myslím, že tento
druhý ročník sprievodu bol vydarený a spríjemnil našim obyvateľom,
ale aj návštevníkom Banskej Štiavnice, ktorí si nás fotografovali, odpoludnie.
Helena Šušková,
predsedníčka ÚNSS a vedúca
Denného centra
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Vrh guľou

FPD Slovenský pohár žiakov SSO,
1. kolo

Banská Štiavnica 16.2.2019
Po majstrovstvách Slovenskej republiky sú toto druhé najvýznamnejšie preteky pre plavcov, ktoré
sa konali práve u nás, na plavárni
v Banskej Štiavnici. 1. kolo, ktoré
sa konalo, bolo určené pre tie najmladšie ročníky. Navštívilo nás 12
klubov z celého Slovenska. Súťaže
sa zúčastnilo 91 najmladších pretekárov. Naši 15 plavci si viedli veľmi
dobre. Zaplávali si nielen 24 osobných rekordov, ale aj vyplávali dve
prvé miesta, deväť druhých miest
a sedem tretích miest. Blahoželáme
im ku krásnym výkonom a prinášame výsledky.
Muži:
Beňo Jakub r. 2010: 50m vs –
6. 43.49, 50m z – 6. 53.05, 50m p –
7. 55.96, 50m m – 52.36
Hornický Miroslav r. 2010: 50m
z – 12. 57.89, 50m p – 11. 1:01.61,
50m m – 7. 56.94
Holcz Patrik r. 2008: 100m vs –
8. 1:19.39, 100m z – 2. 1:24.07,
100m p – 3. 1:40.04, 100m m –
6. 1:35.91
Labuda Jerguš r. 2008: 100m vs –
17. 1:40.55, 100m z – 15. 1:48.11,
100m p – 14. 2:20.19, 100m m –
12. 2:13.68,
Ruckschloss Tomáš r. 2012: 25m

Na halových Majstrovstvách Slovenska, kategória dorastenci, vo
vrhu guľou Igor Gallay obsadil 4.
miesto 24.2. v Bratislave. GratuluZG
jeme!
Plavci z PK BS v plavárni

foto Archív PK BS

z – 6. 30.40, 25m p – 5. 29.24, 25m
m – 4. 32.19,
Trenčan Sebastián r. 2011:25m z –
2. 25.18, 25m p – 7. 35.89, 25m m
– 5. 36.53,
Čamaj Ján r. 2010: 50m vs –
1. 36.72, 50m z – 2. 42.42, 50m m –
1. 44.45, 100m pp – 2. 1:36.05
Ženy:
Celderová Kristína r. 2009: 100m vs
– 2. 1:28.98, 100m z – 2. 1:37.21,
100m p – 3. 1:48.45, 100m m –
6. 2:07.11
Drgoňová Zuzana r. 2010: 50m vs –
10. 52.78, 50m z – 10. 1:01.59, 50m
p – 10. 1:09.68, 50m m – 9. 1:09.91
Halanová Michaela r. 2010: 50m vs
– 14. 59.55, 50m z – 14. 1:07.14
Kašiarová Hana r. 2010: 50m vs –
3. 43.63, 100m vs – 3. 1:35.42, 50m
INZERCIA

z – 2. 48.65, 50m p – 5. 57.45, 50m
m – 5. 56.04
Kernáčová Hana r. 2010: 50m vs –
12. 53.56, 50m z – 5. 54.04, 50m p
– 6. 59.46,50m m – 7. 1:06.97
Koreňová Sára r. 2011: 50m vs –
5. 54.12, 50m z – 2. 58.89, 50m p –
5. 1:10.13, 50m m – 4. 1:10.30,
Machariková Žoﬁa r. 2009: 100m
vs – 6. 1:35.00, 100m z – 4. 1:39.21,
100m p – 4. 1:51.08, 100m m –
3. 1:53.74,
Ruckschlossová Sára r. 2010: 50m
vs – 5. 46.15, 100m vs – 2. 1:34.85,
50m z – 3. 50.86, 50m p – 4. 55.30,
50m m – 3. 51.91
Legenda: vs – voľný spôsob, m –
motýľ, z – znak, p – prsia, pp – polohové preteky
PKBS

Prázdniny
v múzeu
Slovenské banské múzeum pozýva
do svojich expozícií špeciálne počas
jarných prázdnin.
Starý zámok pozýva na zimnú rodinnú hru s názvom Hravý Starý
zámok, ktorá sa uskutoční 2. marca 2019 v čase od 9:00 do 15:00
hod.
Kontakt: Mgr. Ivana Čengerová,
tel.: 045/694 94 72, staryzamok@
muzeumbs.sk
Dielnička v Kammerhofe ponúkne tvorivé aktivity 7. marca 2019: batikovanie, tvarovanie
z hliny, miesenie a pečenie chleba
a 8. marca 2019: malé šitie, smaltovanie príveskov a náušníc, miesenie a pečenie chleba, vždy od 12:00
do 16:00 hod.
Kontakt: Mgr. Anna Ďuricová, tel.:
045/694 94 51, 045/694 94 36,
enviro@muzeumbs.sk
Expozícia Baníctvo na Slovensku,
Kammerhof pozýva zažiť špeciálny vstup pre rodiny s deťmi pod názvom Kammerhof deťom, ktorý sa
uskutoční v stredu 6. marca 2019
o 14:00 hod.
Kontakt: Mgr. Gabriela Marková, tel.: 045/694 94 18, hramesa@
muzeumbs.sk
Mineralogická expozícia, Berggericht pozýva do Geobádateľne na
aktivitu: Čačky mačky pre detičky
a možno aj pre mamičky – výroba
náramkov z rôznych druhov minerálov podľa vlastného výberu
Kontakt: tel.: 045/692 05 36,
geobadatelna@muzeumbs.sk
Info: www.muzeumbs.sk
Mediálny partner: Štiavnické noviny
Tešíme sa na stretnutie.
Petra Páchniková, vedúca
Odboru marketingu a environmentálnej výchovy, SBM
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reality
 Ponúkam na prenájom kancelárske, obchodné, skladové a výrobné priestory v rôznych veľkostiach
v rámci Banskej Štiavnice. Tel.č.:
0944 410 636

inzercia
 Kúpim starý drevený betlehem
alebo ﬁgúrky z betlehemu tel.č.:
0907 710 630
 Výkup parožia, tel.č. 0904 834 937

práca

číslo 8 • 28. február 2019
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Sociálna – Senior

prepravná služba Banská Štiavnica
Pre seniorov a návštevníkov
nemocnice. Pre seniorov a ZŤP.
Pre ZŤP na invalidnom vozíku

0948 460 700
Pracovná doba:
Pondelok – Piatok 6:30 – 17:00

Zámočníctvo Rűckschloss Banská Štiavnica
Administratívny pracovník - zastupovanie počas materskej /rodičovskej/
dovolenky. Náplň /druh/ práce: vystavovanie objednávok, dopytov,
cenových ponúk, bežnej korešpondencie, komunikácia so zákazníkmi. Práca
vo Microsoft Excel /základy/, Microsoft Word /základy/, Microsoft Outlook
/základy/. Základná zložka mzdy (brutto): 570,00 Eur / mesiac. Termín
nástupu: 01.04.2019. Druh pracovného pomeru: na dobu určitú.

Kontakt: +421 45 6922168, e-mail: ruck@ruckbs.sk

najlepšie ceny v meste

CITY
TAXI

0,55/km
v BS

Tu môže byť
práve váš
inzerát

0910 525 999
0915 525 999

 Reštaurácia/bar 4sochy hľadá
čašníka a pomocnú silu do kuchyne,
hod. mzda od 3 - 5EUR, kontakt:
0915 740 261

služby
 Tesárske, stolárske práce, krovy, altánky, podbitie striech,
vikierov, drevené obklady, tel.č.:
0902 147 715

Inzerujte aj vy v
Š avnických
novinách
Týždenník Mesta Banská Štiavnica vychádza každý štvrtok, redakčná uzávierka je v pondelok do 14:00
redaktor: Mgr. Michal Krížredakčná rada: Mgr. Nadežda Babiaková, Ing. Ivana Ondrejmišková, Janka
Bernáthová, Filip Golian, Ivan Beňo, Mgr. Ingrid Kosmeľová, Miroslava Luptákovájazyková úprava: Katarína
Kissovásadzba a dizajn: Mgr. Mária Siskováadresa redakcie: Mestský úrad Banská Štiavnica, oddelenie kultúry, športu a mediálnej komunikácie,
Kammerhofská 1, Banská Štiavnica, tel.: 045 6949652, 0918 688 850, e-mail: michal.kriz@banskastiavnica.sk. Reg.č. SKP 27. Podávanie nov. zas. povolené
OZ SsRP B.Bystrica č.j. 1167/94-PTP zo dňa 6.4.1994vydavateľ: Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica, IČO 00 320
501evidenčné číslo: EV 4429/11ISSN 1337-8023tlač: Nikara, Krupinaredakcia si vyhradzuje právo redakčného krátenia a úpravy rukopisov!
Nevyžiadané rukopisy a fotografie redakcia nevracia. Akékoľvek preberanie, rozmnožovanie a ďalšie rozširovanie článkov, ich častí, výtvarných riešení
a reklám bez predchádzajúceho písomného súhlasu redakcie je podľa Autorského zákona zakázané. Obsah článkov nemusí byť vždy totožný s názorom
redakcie.
© Redakcia Štiavnických novín

