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V pondelok 6.3. sa konalo 

spomienkové stretnutie pri 

Pamätníku oslobodenia pri príle-

žitosti 72. výročia oslobodenia 

mesta Banská Štiavnica červenou 

a rumunskou armádou. 

Slávnostného položenia kytíc a ucte-

nia si tých, ktorí padli v boji za slobodu 

sa zúčastnili zástupcovia Slovenského 

zväzu protifašistických bojovníkov, 

predstavitelia samosprávy mesta, in-

štitúcií, organizácii, politických strán 

a hnutí pôsobiacich v meste, poslanci 

MsZ, priamy účastník bojov ako aj ob-

čania nášho mesta. 

Mesiac marec je spojený s jarným 

upratovaním a v tomto smere ne-

zaháľa ani Mesto Banská Štiavnica. 

Na jarné čistenie mesta sme sa opý-

tali riaditeľa Technických služieb, 

m.p. Petra Heilera a vedúceho stre-

diska č. 2, ktorý sa priamo podieľa na 

organizovaní jarného čistenia mesta 

po zimnej údržbe JUDr. Gejzu Volfa:

1. Odkedy sa začína s jarným čis-

tením mesta Banská Štiavnica? S 

jarným čistením mesta sme už za-

čali v 10. týždni od 6.3.2017. Zača-

li sme s Ul. križovatka, autobusovou 

zastávkou, Pletiarska ul., 1. mája a 

presúvame sa po Ul. dolnej do cen-

trálnej mestskej zóny. Prioritou 

však bude čo najskôr vyzametať celé 

sídlisko Drieňová.

2. Kto vykonáva jarnú údržbu 

mesta? Na jarnom čistení mesta sa 

podieľa 5. kmeňových zamestnancov 

z Technických služieb, m.p. na ruč-

nom čistení mesta a ďalej sú zapojení 

aj aktivační pracovníci z Úradu prá-

ce, sociálnych vecí a rodiny pod vede-

ním p. Romana Kartíka z MsÚ vrám-

ci malých obecných služieb.

3. Aká technika je nasadená na 

jarné čistenie mesta? Na jarné 

čistenie je nasadené špeciálne vo-

zidlo Mercedes UNIMOG - zameta-

cie vozidlo, nakladač JCB, nákladné 

motorové vozidlo na odvoz vyza-

metaného použitého posypového 

materiálu – Avia a traktor s čistia-

cim zariadením s tzv. zametacou ro-

tačnou kefou.

4. V prípade nepriaznivých pod-

mienok, aký je harmonogram 

čistenia? Na jarné čistenie mes-

ta je vypracovaný orientačný plán 

čistenia mesta po zimnej údržbe 

2016/2017, v ktorom sú uvedené 

ulice a mestské časti orientačného 

čistenia a nie sú vylúčené zmeny na 

opätovné nasadenie techniky, resp. 

zamestnancov na vyčistenie kon-

krétnej ulice príp. mestských častí v 

prípade nepriaznivého počasia.

5. Na koho sa môžu občania mes-

ta obracať v prípade dopytov a 

pripomienok ohľadom jarného 

čistenia mesta? Obyvatelia mesta 

v prípade konkrétnych pripomienok 

ohľadom jarného čistenia mesta sa 

môžu obracať na vedúceho stredis-

ka č.2 JUDr. Gejzu Volfa na MTČ: 

0905 491 034. V prípade oprávne-

ných požiadaviek zo strany obča-

nov týmto bude okamžité vyhovené 

podľa priorít.

Za rozhovor poďakoval

Michal Kríž

Oslobodenie mesta

Jarné čistenie mesta

Účastníci spomienkových osláv  foto Michal Kríž �3.str.

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

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

Južná Kórea 
očami O. Filana

V  piatok 10. marca sa o  19.00 

hod. v kine Akademik stretneme 

s  Oliverom Filanom, ktorý príde 

porozprávať o  svojich zážitkoch 

z  pobytu v  exotickej Južnej Kó-

rei. Sedem mesiacov pobytu mu 

pomohlo zžiť sa s miestnym pro-

stredím a  získať mnoho zážit-

kov, ktoré porozpráva účastníkom 

v pútavej prednáške, sprevádzanej 

mnohými fotografi ami. Lístky na 

akciu je možné zakúpiť, či rezer-

vovať online na kultura.banska-

tiavnica.sk či v pokladni kina Aka-

demik.

RM
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z programu
primátorky

6.3.

Aktivita primátorky nášho 

mesta v ZMOS

Združenie miest a  obcí Slovenska 

/ZMOS/ patrí medzi najvýznam-

nejšie spoločenské organizácie na-

šej krajiny. Je najväčšou strešnou 

organizáciou miest a  obcí. Z  cel-

kového počtu 2929 miest a obcí je 

členom ZMOS - u až 2783. Každo-

ročnému snemu ZMOS v Bratisla-

ve predchádzajú tradične snemy re-

gionálnych „zmosáckych“ združení. 

Celkom je ich na území Slovenska 

61. Banská Štiavnica patrí do regió-

nu, v ktorom sú zastúpené Žiarsko, 

Novobansko, Žarnovicko a  Ban-

skoštiavnicko. Predsedkyňou náš-

ho regionálneho združenia je pri-

mátorka Banskej Štiavnice Mgr. 

Nadežda Babiaková. Predsedovia 

združení sú volení priamo staros-

tami a primátormi.

1. marca 2017 zvolala primátorka 

snem „Regionálneho združenia ZMO 

- Žiarsky región“ do hotela Sitno 

v neďalekých Vyhniach. Zúčastnili 

sa ho ako hostia výkonný podpred-

seda ZMOS - u Ing. Jozef Turčá-

ny, primátor Žiaru nad Hronom 

a poslanec NR SR Peter Antal, ria-

diteľ Úradu práce, sociálnych vecí 

a rodiny Banská Štiavnica Ing. Pe-

ter Zorvan, generálny riaditeľ Stre-

doslovenskej vodárenskej spoloč-

nosti a.s. Ing. Vladimír Svrbický. 

V  programe rokovania bolo aj po-

súdenie zmluvných vzťahov me-

dzi samosprávami a  Stredosloven-

skou vodárenskou prevádzkovou 

spoločnosťou, ktorej akcionármi sú 

aj slovenské obce a mestá. Bodom 

aktuálneho záujmu oboch strán je 

platenie faktúr za zrážkovú vodu, 

ktorá steká z  verejných priestran-

stiev a ciest do kanalizácií. Staros-

tovia a primátori sa dohodli na spo-

ločnom postupe v  tejto fi nančne 

citlivej otázke. Posúdili aj situáciu 

so zamestnávaním nezamestna-

ných vo verejných službách, s  in-

vestíciami obcí do opráv a  údržby 

vodovodných sietí, či do verejných 

osvetlení. Predmetom rokovania 

bola aj aktuálna príprava novelizá-

cie zákonov dotýkajúcich sa samo-

správy miest a obcí, ako aj fi nanco-

vanie miest a obcí a fi nancovanie 

originálnych kompetencií školstva. 

ZMO - ZR sa zaoberal aj pripo-

mienkami k zákonu o odpadovom 

hospodárstve. Nakoniec zvolili svo-

jich delegátov na 28. snem ZMOS 

v Bratislave. 

pd

Regionálny snem ZMO - Žiarsky 
región vo Vyhniach bol 1. marca

Peter Antal, primátor Žiaru nad Hronom, Mgr. Nadežda Babia-

ková, primátorka B. Štiavnice, Ing. Jozef Turčány, podpredsedu 

ZMOS – u na zasadnutí regionálneho združenia vo Vyhniach  

foto Peter Danáš

Aj začiatkom marca rezo-

novala Banská Štiavnica v 

celoslovenských médiách. 

3.3. od 16:00 do 17:00 v Rádiu Re-

gina a v repríze 4.3. od 3:00 do 4:00 

v relácii o tabaku a fajčení vo sve-

te a na Slovensku v minulosti bola 

zvláštna pozornosť venovaná sve-

toznámym fajkám „Štiavničkám“, 

ktoré boli obľúbené na všetkých 

kontinentoch. V relácii odznela aj 

oslavná báseň na fajku od Andre-

ja Sládkoviča. 4.3. v Rádiu Sloven-

sko v Rádiovíkende od 9:05 v sú-

vislosti s podrobným predstavením 

Hodrušského banského náučného 

chodníka a baníckou minulosťou 

Hodruše boli viac razy spomínané aj 

väzby s Banskou Štiavnicou. 4.3. v 

Rádiu Slovensko v Sobotných dialó-

goch, tak ako vždy doteraz podal ex-

celentnú analýzu politických, spolo-

čenských i ekonomických pomerov 

Slovenska Miroslav Číž zo Štiavnic-

kých Baní, jediný poslanec NR SR za 

náš okres. Minulý týždeň vo viace-

rých celoslovenských médiách re-

zonovalo meno Kamila Haťapku, v 

doterajšej histórii najúspešnejšie-

ho československého cyklistického 

trénera, v súvislosti s jeho životným 

jubileom 85. rokov. Aj on sa nezma-

zateľne zapísal do novodobej histó-

rie Banskej Štiavnice. V r. 1994 – 98 

bol aj poslancom NR SR za SNS a 

bol to práve on, ktorý mi sprostred-

koval, podotýkam, že na príhovor 

Miroslava Číža, ktorý v tom čase 

pracoval v NR SR, stretnutie s Já-

nom Slotom, predsedom SNS, aby 

poslanci SNS v NR SR hlasovali aj 

napriek rezolútnemu odporu Vla-

dimíra Mečiara, predsedu HZDS, 

zato, aby sa Banská Štiavnica sta-

la sídlom okresu. J. Slota mi to, ako 

vtedajšiemu zástupcovi primátora 

v r. 1996 po príhovore K. Haťapku 

samozrejme bez váhania prisľúbil. 

K. Haťapkovi vďačí Banská Štiav-

nica aj zato, že sa stala etapovým 

mestom prestížnych medzinárod-

ných cyklistických pretekov „Okolo 

Slovenska“ v júni 1997. 6., 7. a 8.3. 

rezonovalo meno Štefana Nosáľa 

v mnohých celoslovenských médi-

ách v súvislosti s jeho vzácnym ži-

votným jubileom 90. rokov. S jeho 

menom je neodmysliteľne spojená 

svetoznáma sláva Lúčnice, ktorej 

šéfoval dlhé 10-ročia. No a Lúčni-

ca predsa vznikla na Trati mládeže 

z Hronskej Dúbravy do B. Štiavni-

ce, ktorú budovali mladí ľudia z via-

cerých štátov sveta v r. 1948 – 49. 

Od 6.3. vždy o 13:00 v Rádiu Devín 

je čítanie na pokračovanie z posled-

ného historického románu bansko-

štiavnického rodáka a čestného ob-

čana mesta Antona Hykischa „Verte 

cisárovi“.

Ján Novák

Štiavnica a Štiavničania v médiách

  Uskutočnila sa gremiálna po-

rada zástupcov mestských 

spoločností a  vedúcich odde-

lení MsÚ.

  Redakčná rada VIO TV.

  Zasadnutie Predstavenstva 

OOCR.

  Účasť na spomienkovom akte 

spojenom s položením ky-

tíc pri príležitosti 72. výročia 

oslobodenia mesta Banskej 

Štiavnice.

  Zasadnutie Rady školy – Gym-

názium A. Kmeťa.

7.3.

 Účasť na Fóre partnerov Slo-

venskej komisie pre UNESCO, 

ktoré sa konalo na Minister-

stve zahraničných vecí a európ-

skych záležitostí SR v Bratisla-

ve za účasti stálej delegátky SR 

pri UNESCO Kláry Novotnej.

8.3.

  Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

  Spoločenské stretnutie pri prí-

ležitosti MDŽ - zamestnanky-

ne Mesta Banská Štiavnica.

  Riešenie problematiky vybu-

dovania miestnej komunikácie 

Ul. bratská s obyvateľmi.

  Pracovné rokovanie so zástup-

cami STU v  Bratislave ku ko-

naniu konferencie o  histórii 

energetiky v Banskej Štiavnici.

9.3.

  Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občan-

mi k ich potrebám a požiadav-

kám.

  Pracovné rokovanie s riaditeľ-

kou Daňového úradu v  Ban-

skej Bystrici.

10.3.

  Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občan-

mi k ich potrebám a požiadav-

kám.

  Slávnostné prijatie občanov 

nášho mesta v  obradnej sieni 

radnice pri príležitosti ich ži-

votných jubileí.

11.3.

  Individuálne uvítanie dieťaťa 

do života.

 Občianske obrady – sobáš.

  Slávnostné prijatie občanov 

nášho mesta v  obradnej sieni 

radnice pri príležitosti ich ži-

votných jubileí.

Andrea Benediktyová
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Po hymne SR a úvodnej 

básni Katky Kissovej, predniesla 

príhovor primátorka nášho mesta 

Mgr. Nadežda Babiaková z ktorého 

vyberáme: „Krvou bola vydobytá slo-

boda nášho mesta, preto na obete z ra-

dov obyvateľov a vojakov, ktorí položili 

životy za oslobodenie Banskej Štiav-

nice nikdy nezabudneme. Tak, ako aj 

na všetkých tých, ktorí položili živo-

ty, aby sme my mohli žiť slobodne a 

v mieri. Našou povinnosťou je uctiť si 

pamiatku týchto ľudí a pripomenúť si 

aj udalosti rokov 1938 až 1945, ktoré 

sa nezmazateľne zapísali do dejín náš-

ho mesta, aby sa stali studnicou po-

znania, z  ktorej čerpá dnešná a  budú 

čerpať aj budúce generácie, aké kru-

tosti a  zverstvá prinášajú ľuďom voj-

ny a aké šťastie pre človeka znamená 

žiť v  mieri. Historia est magistra vi-

tae (história je učiteľkou života), pre-

to tieto poznania vštepujme našim 

deťom a vnúčatám. Sloboda a demok-

racia sú predovšetkým ideály, ale mu-

sia byť prítomné v našom každoden-

nom živote, aby sme mohli žiť v mieri. 

Vážení spoluobčania, vážení prítomní, 

nech teda dnešné kytice vďaky, ktoré 

sme položili pri Pamätníku oslobode-

nia sú prejavom našej 

spoločnej úcty všet-

kým tým, ktorí polo-

žili životy za oslobo-

denie nášho krásneho 

historického mesta, 

ale naša vďaka a úcta 

patrí aj všetkým žijú-

cim.“ Po jej príhovo-

re nasledoval prí-

hovor predsedu ZO 

SZPB Banská Štiav-

nica Vladimíra Po-

praca a záver patril 

hymnickej piesni 

„Kto za pravdu horí“. 

Je potešiteľné, že 

podujatia sa zú-

častnili aj žiaci zo ZŠ J. Horáka s 

pánom riaditeľom. Na minulosť by 

sme nikdy nemali zabúdať, lebo ak 

nepoznáme svoje dejiny a udalosti, 

ako keby sme ani nežili…

Michal Kríž

NOVINKY

1.str.

Národné informačné stredisko 

Slovenskej republiky, a.s., 

vykonalo v roku 2016 analýzu 

efektívnosti narábania 

s fi nančnými prostriedkami 

a efektivitu využívania 

a zhodnocovania majetku 

miest a obcí na Slovensku.

Uvedená analýza bola vykonaná na 

vzorke 2926 obcí a miest, spomedzi 

ktorých iba približne 30% dosiahlo 

využívanie verejných fi nancií a ma-

jetku s  vysokou efektivitou. Tie-

to získali od autorov projektu oce-

nenie Pečať rozvoja obcí a  miest. 

Toto ocenenie sa zásluhou dobré-

ho hospodárenia podarilo získať aj 

Banskej Štiavnici, ktorá tak v krát-

kom období po úspešnom hodno-

tení v oblasti transparentnosti (14. 

miesto v  hodnotení Transparency 

International) ďalšie povzbudivé 

nezávislé hodnotenie činnosti sa-

mosprávy.

RM

Pečať rozvoja 
aj pre Štiavnicu

Oslobodenie mesta

Mesto Banská Štiavnica 

vyhlasuje obchodnú verejnú 

súťaž na predaj: 

1. rodinný dom súp. č. 409, posta-

vený na pozemku parcela č. C KN  

2398 a prislúchajúce pozemky:

- par. č. C KN 2398, vo výmere 

116m2, zastavané plochy a nádvoria

- par. č. C KN 2399, vo výmere 

266m2, trvalý trávnatý porast

- par. č. C KN 2401/2, vo výmere 

106m2, zastavaná plocha a nádvorie

- par. č. C KN 2402/1, vo výmere 

776m2, záhrada

Minimálna požadovaná cena za ne-

hnuteľnosti je vo výške 26.000,- €.

Vyhlásenie súťaže: 27.02.2017, 

Ukončenie predkladania návrhov 

súťaže je 29.03.2017 o 15,00 hod.

Nehnuteľnosti sa nachádzajú v ka-

tastrálnom území mesta Banská 

Štiavnica na Ul. J. K. Hella 7 v Ban-

skej Štiavnici. Predaj nehnuteľnos-

ti sa uskutoční v  súlade s  platný-

mi právnymi predpismi, Zásadami 

hospodárenia a  nakladania s  ma-

jetkom obce a  s  majetkom štátu, 

ktorý bol zverený Mestu Banská 

Štiavnica a  uznesením Mestského 

zastupiteľstva V Banskej Štiavnici č. 

25/2017 zo dňa 22.02.2017. Pred-

metom verejnej obchodnej súťaže 

je výber najvyššej cenovej ponuky 

na nehnuteľnosť. Bližšie informácie 

a podklady k verejnej obchodnej sú-

ťaži si záujemcovia môžu vyzdvih-

núť na Mestskom úrade v Banskej 

Štiavnici, odd. právnom a  správy 

majetku, tel: 045-6949642, ema-

il: marianna.orgoniova@banskas-

tiavnica.sk. Podmienky verejnej ob-

chodnej súťaže sú zverejnené na 

úradnej tabuli mesta a na www.ban-

skastiavnica.sk.  MsÚ

Obchodná verejná súťaž

Zmeny 
v  poplatku za komunálny od-

padu u podnikateľov a právnic-

kých osôb

Od 1.1.2017 sa na území mesta 

Banská Štiavnica zavádza množ-

stvový zber zmesového komunál-

neho odpadu právnických osôb 

a  fyzických osôb – podnikateľov. 

Množstvo zmesového komunál-

neho odpadu sa bude merať ob-

jemom vyvezených nádob. Každý 

platiteľ poplatku – podnikateľský 

subjekt, úrad, škola, štátne orga-

nizácie majú povinnosť predložiť 

„Ohlásenie k  poplatku za komunál-

ny odpad pre právnické osoby a fyzic-

ké osoby – podnikateľov“. Ohlásenie 

treba predložiť do 31.3.2017 na 

Mestský úrad Banská Štiavnica.

Bližšie informácie k  týmto zme-

nám Vám podajú na Ekonomic-

kom oddelení Mestského úradu 

Banská Štiavnica. Tlačivo je zve-

rejnené na internetovej strán-

ke mesta a  fyzicky je dostupné 

v Klientskom centre mesta.

Ekonomické odd., MsÚ

Oznámenie
o prerušení distribúcie elektriny

Oznamujeme Vám, že bude preruše-

ná distribúcia elektriny z dôvodu od-

straňovania porúch na zariadeniach 

distribučnej sústavy prevádzkova-

teľa distribučnej sústavy spoločnos-

ti Stredoslovenská energetika - Dis-

tribúcia, a.s.. Bez el. energie budú v 

Banskej Štiavnici:

- 24.3.2016 v čase od 7:00 – 16:30 

hod. na ulici: Počúvadlianske Jazero.

Ďakujeme za porozumenie!

Pavol Pekár, 

SSE - Distribúcia, a.s.
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Mestská polícia Banská 

Štiavnica v roku 2016 plnila 

úlohy v zmysle zákona č. 

564/1991 Zb. o obecnej polícií 

na území mesta Banská 

Štiavnica a v jeho miestnych 

častiach Banky, Počúvad-

lianske jazero, Štefultov, 

Sitnianska, čo tvorí jeho 

služobný obvod. 

Služobný obvod je vyznačený v mape 

územného obvodu a je rozdelený na 

7 územných častí, ktoré sú pridelené 

konkrétnym policajtom. V  prípade, 

že občania budú chcieť poznať svoj-

ho policajta tvz. okrskára, ktorý zod-

povedá za ich obvod, môžu sa osob-

ne alebo telefonicky obrátiť na MsPo 

a táto informácia im bude poskytnu-

tá. Tak isto toto rozdelenie služob-

ných obvodov bude uvedené na in-

ternetovej stránke mesta.

V roku 2016 sme preverili 891 ozná-

mení od občanov, ktoré sú evidova-

né v protokole udalostí. Išlo hlavne 

o  prípady porušenia: občianskeho 

spolunažívania, verejného poriad-

ku, nočného pokoja, čistoty v meste, 

úsek dopravy, poškodzovanie majet-

ku, životné prostredie, nedovolené 

skládky a iné.

Počas hliadkových služieb MsPo zis-

tila 230 rôznych závad vo svojich 

služobných obvodoch. Išlo o  záva-

dy na úseku: miestnych komuniká-

cií, kanalizácií, vývozu smetí, úseku 

verejného osvetlenia, čistoty v mes-

te, čierne skládky, nedovoleného vy-

lepovania plagátov.

V jednotlivých prípadoch boli ziste-

né zodpovedné osoby a závady boli 

odstránené alebo vyrozumené zod-

povedné orgány.

MsPo rieši i prípady strát a nálezov. 

Vedie sa podrobná evidencia tých-

to prípadov. Konkrétne MsPo rieši-

la 32 prípadov strát a  47 prípadov 

nálezov. Išlo aj o prípady: mobilných 

telefónov, osobných dokladov, evi-

denčných poznávacích značiek, pe-

ňaženky s fi nančnými hotovosťami, 

kľúče, kabelky a pod.

Policajti vykonali zistenie majite-

ľov a následne im tieto veci boli odo-

vzdané.

Veľký problém predstavujú tzv. tú-

lavé psy. Jedná sa o psy, ktorých sa 

majiteľ chce zbaviť alebo ich nedo-

statočne zabezpečí proti voľnému 

pohybu. V 49 prípadoch MsPo vyko-

nala odchyt psov, ktorí sa voľne po-

hybovali a ohrozovali život, zdravie, 

ale i cestnú premávku. Tieto psy boli 

následne umiestnené do Karantén-

nej stanice. Po zistení majiteľa boli 

psy vrátené a majiteľ bol postihnutý 

za priestupok.

MsPo vykonala objasňovanie 409 

priestupkov, ktoré sú evidované 

v  denníku priestupkových spisov. 

Išlo hlavne o  priestupky na úseku: 

verejného poriadku, občianskeho 

spolunažívania, priestupky kde boli 

porušené VZN, priestupky proti ma-

jetku, priestupky na úseku ochrany 

pred alkoholizmom, priestupky na 

úseku cestnej premávky.

405 priestupkov bolo vybavených 

uložením blokovej pokuty. Ďalej 

bolo riešených 802 priestupkov, kto-

ré boli riešené napomínaním.

Počet priestupkov vybavených poho-

vorom výrazne prevyšuje priestup-

ky, za ktoré bola uložená bloková po-

kuta. Svedčí to o tom, že prvoradou 

úlohou MsPo nie je vyberať bloko-

vé pokuty, ale odhaľovať tieto poru-

šenia zákona a  blokové pokuty uk-

ladať iba v prípadoch, keď pohovor 

nestačí, alebo sa jedná o závažné ale-

bo opakované protiprávne konanie. 

Tento postup uplatňujeme hlavne 

pri riešení dopravných priestupkov, 

lebo vieme, že parkovanie v našom 

meste je veľmi problematické. Na-

priek tomuto ústretovému prístu-

pu sa policajti veľmi často stretáva-

jú s veľmi arogantným a vulgárnym 

správaním vodičov, ktorí reagujú 

podráždene už len preto, že ich po-

licajt upozorní na porušenie pravi-

diel cestnej premávky. Postoj týchto 

osôb k problému parkovania sa však 

radikálne mení, keď v dôsledku ne-

správneho parkovania iného vodiča 

sú dotknuté ich práva. Vtedy okam-

žite volajú políciu a žiadajú ten naj-

prísnejší trest pre vodiča.

V roku 2016 MsPo riešila spolu 1211 

priestupkov.

MsPo vykonáva pešiu hliadkovú 

službu na sídlisku Drieňová, za úče-

lom kontroly tzv. psičkárov. Tie-

to kontroly sú vykonávané i v iných 

častiach mesta. Hlavne Križovatka, 

centrum mesta, pod Kalváriou a iné. 

Na tomto úseku bolo zistených 54 

priestupkov. Občania píšu do čiernej 

skrinky a apelujú na prísnejší postih 

psičkárov, ktorí si neplnia svoje po-

vinnosti hlavne čo sa týka zbierania 

psích exkrementov. Za účelom kon-

troly sme zvýšili hliadkovú službu 

hlavne na Drieňovej, ale dvojčlenná 

hliadka neustriehne všetkých, ktorí 

venčia psy. Hlavne tu by sme privíta-

li spoluprácu od občanov.

Vo zvýšenej miere je vykonaná pe-

šia hliadková služba na Drieňo-

vej, Križovatke, Povrazníku a v cen-

tre mesta so zameraním na mládež, 

bezdomovcov a neprispôsobivé oso-

by, ktoré narúšajú verejný poriadok, 

znečisťujú verejné priestranstvo, po-

žívajú alkohol na verejnosti, a svojim 

správaním obťažujú občanov.

Veľké % oznámení na porušenie zá-

kona zo strany mládeže evidujeme 

hlavne na sídlisku Drieňová.

Tu bolo zistených 39 priestupkov, 

ktoré boli riešené v zmysle priestup-

kového zákona.

Ďalej bolo vybavených 615 dožiadaní 

a písomných správ pre iné subjekty.

Na požiadanie súdu a exekútorského 

úradu bolo doručených 221 listových 

zásielok a ďalej bolo vybavených 35  

prípadov dožiadaní Okresnej proku-

ratúry, Regionálneho úradu verejné-

ho zdravotníctva, Úrad práce sociál-

nych vecí a rodiny, Okresného úradu 

a iných inštitúcií.

Na základe dožiadania v 71 prípa-

doch bolo vykonané regulovanie 

cestnej premávky pri smútočných 

obradoch, nakoľko umiestnenie 

domu smútku je v  tesnej blízkosti 

komunikácie a bezpečnosť občanov 

si to vyžaduje.

Činnosť Mestskej polície v roku 2016

Hliadka mestskej polície na Šobove  foto VIO TV 

�5.str.

Dovoľme knihám 
vstať z popola alebo knižný Fénix

Mestská knižnica v Banskej Štiav-

nici pripravila počas Týždňa slo-

venských knižníc, ktorý bol vy-

hlásený Slovenskou asociáciou 

knižníc a  Spolkom slovenských 

knihovníkov a  knižníc na 13.3. 

– 19.3. 2017 s mottom Knižnice 

pre všetkých, akciu Fénix. V čase 

od pondelka do piatka bude mož-

né priestor mestskej knižnice vyu-

žiť ako miesto na darovanie a vzá-

jomnú výmenu darovaných kníh, 

ktoré v  našich domácnostiach 

často už len dotvárajú imidž, ale-

bo čakajú na čas, kedy sa stanú 

zberateľským artiklom niekde na 

pôjdoch, či iných neviditeľných 

miestach. Povzbudzujeme všet-

kých, ktorí by chceli darovať svo-

je zachovalé knihy, aby tak uro-

bili práve v tento vymedzený čas 

a urobili možno radosť niekomu, 

kto o ne ešte stojí. Výmenná bur-

za bude trvať v čase otváracích ho-

dín mestskej knižnice, teda den-

ne od 8.00 do 17.00, aj vo štvrtok, 

keď býva inokedy doobeda za-

tvorené. Dajme knihám spoloč-

ne druhú šancu a potešme sa nimi 

navzájom. 

Vaša knižnica

Pozvánka
Územný spolok SČK v  Ban-

skej Štiavnici Vás pozýva na od-

ber krvi, ktorý sa uskutoční dňa 

15.3.2017 od 7.00 hod. do 10.00 

hod. v  nemocnici na 3. poschodí 

v Banskej Štiavnici. Spravte všet-

ko preto, aby ste krv prišli darovať 

a tak pomohli tým, čo sú na vašu 

tekutinu odkázaní. Prineste si ob-

čiansky preukaz, poistenecký  pre-

ukaz je to potrebné pri registrácii 

darcu krvi. Dobre sa zavodnite, 

nejedzte nič mastné, nepite alko-

hol, nefajčite 12 hodín pred odbe-

rom krvi. Ak tak spravíte, vopred 

Vám ďakujeme. 

Organizátori odberu

Oznam
Lístky na divadelné predstavenie 

Nízkotučný život, ktorú uvedie-

me 11. apríla 2017 v Kultúrnom 

centre si môžete zakúpiť v Infor-

mačnom centre a na stránke kul-

tura.banskastiavnica.sk. Bližšie 

info na: 045/6949651-53. 

OKSaMK
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kam v BŠ 
a okolí ?

8./15.3. Vlnenie u  Archanjelov. 

Stretnutie pri ihliciach, štrikova-

nie, háčkovanie, vyšívanie. Kaž-

dú stredu 16:00-19:00.

9.3. Expedičná kamera. Festival 

fi lmov o dobrodružstve, divokej 

prírode, poznávaní nového, o ex-

trémnych zážitkoch a športoch. 

Kino Akademik, 17:00.

10.3. Oliver Filan: Kórejské den-

níky. Zážitky z Južnej Kórei. 

Kino Akademik, 19:00.

10./31.3 Farebné workshopy 

Chalk Paint: začiatočníci. Tech-

niky úpravy nábytku, patina, 

efekt starého/popraskaného ná-

teru. Info: sfarbami.sk, Kam-

merhofská 2, 13:00-16:30, 0903 

766 376.

10.3. Štiavnický kvíz. Vila Mag-

nolia, 19:00-22:00.

10.3. Koncert: Borský Quartett. 

Archanjel Caff e, 20:00.

11./18.3. Terra Permonia. Kaž-

dú sobotu, 13:00-17:00.

15.3. Duchovný a umelecký od-

kaz banskoštiavnickej kalvárie. 

Celoslovenská výtvarná a spe-

vácka súťaž. ZUŠ, 8:00.

15./22.3. Vlnenie v Archáči. Ar-

chanjel Caff e, 16:30.

17.3. Farebné wokshopy Chalk 

Paint: pokročilí. Info: sfarbami.

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

17.3. Autorské čítanie s Antikva-

riátikom: Modré hory. Raperské 

duo o knihe svojich textov Dob-

ré slohy a  príbehy. Vstup voľný. 

Moderuje Zuzka Lukáčová. Anti-

kvariátik, 17:00.

18.3. Koncert: Barbora Švidra-

ňová. Trotuar Cafe, 20:00-22:00.

18.3. Divadlo: Metamorfózy 

ženy. Divadelný monológ pre 

ženy a mužov čo sa neboja. Diva-

dielko Concordia, 19:00.

19.3. Otvorenie výstavy: Chova-

teľská prehliadka trofejí. Kaštieľ 

vo Sv. Antone.

23.3. Jarný koncert. Celoškolský 

koncert žiakov ZUŠ. ZUŠ, 15:30.

24.3. Twenty Five s Julom Virší-

kom. Pražovňa, 21:00.

24.3. Benco all night long. Art 

Cafe, 21:00.

26.3. Slávnostné Služby Bo-

žie pri príležitosti udelenia ti-

tulu „Reformačné mesto Európy“. 

evanjelický kostol, 10:00. Viac 

info na www.banskastiavnica.

travel.

Zmena programu vyhradená!

Región Banská Štiavnica

Poskytli sme asisten-

ciu v 308 prípadoch. Išlo sa o zdra-

votníkov, hasičov, policajný zbor 

SR, technické služby, regionál-

nu správu ciest, Slovenský poľov-

ný zväz, Bytový podnik, Úrad prá-

ce a sociálnych vecí a iné inštitúcie, 

ktoré požiadali o  asistenciu a  za 

účelom ochrany života a zdravia ich 

pracovníkov pri výkone právomoci, 

alebo riadenie a usmerňovanie cest-

nej premávky.

V 32 prípadoch sme vykonali kon-

troly v pohostinských zariadeniach. 

Kontroly boli zamerané na podáva-

nie alkoholu osobám mladším ako 

18 rokov. Ďalej boli vykonávané 

kontroly na  požívanie alkoholu na 

verejnosti. V 37 prípadoch bolo zis-

tené porušenie zákona a VZN. Kon-

troly boli vykonávané hlavne na síd-

lisku Drieňová, Križovatka v parku, 

v okolí Barbory, Ametystu a i v cen-

tre mesta Pod Hríbom, kde sa naj-

častejšie stretávame s týmto problé-

mom. Veľmi problematický je však 

postih hlavne bezdomovcov, kedy 

uloženú sankciu nevieme vymôcť 

ani cestou exekútora.

V  7 prípadoch boli vypátrané oso-

by a v 12 prípadoch veci, po ktorých  

bolo vyhlásené pátranie.

MsPo plní úlohy na úseku kontroly 

dodržiavania režimu v ubytovni pre 

bezdomovcov, ktorá v našom mes-

te funguje v  zimných mesiacoch. 

Príslušníci MsPo vykonali 245 kon-

trol tejto ubytovne, pričom kontro-

ly boli zamerané na zákaz požívania 

alkoholu a  celkového dodržiavania 

režimu danej ubytovne. Kontroly 

boli vykonávané hlavne vo večernej 

a nočnej dobe. V roku 2016 od 1.1. 

do 31.3. a od 1.12. do 31.12.2016 

MsPo evidovala 561 krát kedy oso-

by využili ubytovanie v danom za-

riadení.

Za porušenie   pravidiel hlavne po-

žívanie alkoholu na ubytovni, ale-

bo príchod pod vplyvom alkoholu 

do ubytovne, boli z ubytovne tieto 

osoby vykázané a to v 12 prípadoch.

Mestská polícia v 64 prípadoch za-

bezpečovala dodržiavanie verejné-

ho poriadku počas organizovania 

kultúrne – spoločenských a  špor-

tových podujatí konaných na úze-

mí mesta Banská Štiavnica. Počas 

týchto podujatí nedošlo k vážnemu 

ohrozeniu života, zdravia a majetku 

občanov a ani k vážnemu narušeniu 

verejného poriadku.

V  rámci preventívne – výchovnej 

činnosti MsPo vykonala 6 predná-

šok pre žiakov materských a základ-

ných škôl, zameraných na bezpeč-

nosť a plynulosť cestnej premávky. 

Jedna prednáška bola vykonaná pre 

občanov na Šobove so zameraním 

na trestnú činnosť.

Mestský kamerový systém mal zria-

dené chránené pracovisko. V  roku 

2016 bolo pomocou bezpečnost-

ných kamier zistených 411 rôznych 

závad. Jednalo sa hlavne o poruše-

nia na úseku: verejného poriadku, 

čiernych skládok, znečistenia ve-

rejných priestranstiev, a úseku do-

pravy.

Vysoký počet preverovaných ozná-

mení od občanov v roku 2016, kto-

rých bolo 891 svedčí o tom, že obča-

nia sa obracajú na MsPo so svojimi 

problémami veľmi často.

Čísla uvedené v tejto správe svedčia 

o  širokom rozsahu a  rôznorodosti 

úloh, ktoré MsPo plní. Z ďaleka to 

nie sú iba dopravné priestupky a za-

kladanie tzv. papúč.

V súčasnej dobe MsPo disponuje s 8 

policajtmi, čo nám umožňuje, že vo 

väčšine prípadov slúži v služobnom 

obvode iba jedna hliadka. Služba 

je vykonávaná v  zmysle plánu slu-

žieb, pričom čas služby je upravo-

vaný tak, aby reagoval na vzniknutý 

problém a vývoj bezpečnostnej situ-

ácie v služobnom obvode. Nízky po-

čet policajtov však neumožňuje 24- 

hodinovú službu.

Napriek týmto obmedzeným mož-

nostiam MsPo bude plniť svoje úlo-

hy zodpovedne v prospech občanov 

a celého mesta Banská Štiavnica.

Vladimír Kratoš, Náčelník MsPo

Činnosť Mestskej polície v roku 2016

V kabinete chémie sa miešajú 

vône a pachy, v prírodo-

vednom kabinete zasa čosi 

rastie a niečo, zaliate v skle, 

tróni vo vitríne. 

V kabinete jazykov sa povaľujú 

kopy kníh a v kabinete hudobnej 

výchovy, tam zasa zneje množstvo 

zvukov. Ale čo sa deje v kabinete ilu-

strácie? Hm... tam sú uložené príbe-

hy s obrázkami. Čakajú na to, kedy 

sa na ne pozriete a poviete: „Toto!“ 

Toto som už videl. Toto si pamätám 

z knižky...

Knižná ilustrácia je osobitný spô-

sob zobrazovania sveta: dopĺňa 

text príbehu, prerastá ho a stáva 

sa jeho súčasťou. Zostáva v pamä-

ti dieťaťa alebo dospelého, ktorý 

knihu číta, kreslí v nej stopu, ktorá 

potom, aj po desiatkach rokov, do-

vedie čitateľa k dielu späť. Je zvlášt-

ne, že napriek dlhej a úžasnej tradí-

cii slovenskej knižnej ilustrácie, ak 

vynecháme knižné festivaly a pre-

hliadky, je ilustrácia ešte stále iba 

zriedka predstavovaná vo výstav-

ných sieňach ako svojbytné dielo.

A tak sa to pokúšame napraviť.

Kabinet ilustrácie – to sú štyri prie-

rezové výstavy diel slovenskej kniž-

nej ilustrácie 20. a 21. storočia, to je 

prehľad majstrovstva kľúčových au-

torov, ich umelecké  posuny: rovna-

ko v štylizácií, technike, či výraze. 

V priestore galérie sa spájajú silné 

ročníky a silné individuality – a tak 

jej návštevník môže vidieť ako vidia 

svet príbehov Jozef Cesnak, Bože-

na Plocháňová, Teodor Schnitzer, 

Ľubomír Kellenberger alebo Ján Le-

biš, František Šesták, Vladimír Ma-

chaj, Naďa Rappensbergerová, Du-

šan Kállay, Peter Kľúčik, Kamila 

Štanclová, Jana Kiselová-Siteková, 

Viera Gergeľová, Viera Bombová, 

ale aj Miroslav Cipár, Miloš Kopták, 

Katarína Slaninková, Martina Mat-

lovičová, Ľubomír Paľo, Vladimír 

Král, Peter Uchnár či Bystrík Vančo.

V prvej časti môžete uvidieť diela 

Viery Bombovej, Ľubomíra Kellen-

bergera, Jozefa Cesnaka a Štefana 

Cpina. Môžete ich tvorbu porovná-

vať, pozerať sa na to, ako dokázali 

pracovať so špeciálnymi technikami 

– ako ich zvládli. Alebo si jednodu-

cho povedať, že chcete vidieť origi-

nály Čenkovej detí, Jana, príbehov 

z kultovej série Alfred Hitchcock 

a traja pátrači, z knihy japonských 

rozprávok Chlapec z broskyne, ale-

bo Príbehov v divočine, či zo Strie-

bornej a Zlatej knihy rozprávok. 

Nech sa páči, vstúpte...

Výstava potrvá od 11.3. do 

17.5.2017.

Výstavu z verejných zdrojov podpo-

ril Fond na podporu umenia.

Iveta Chovanová, SBM

Kabinet ilustrácie

4.str.



6
číslo 9 • 9. marec 2017

sn@banskastiavnica.skZAUJÍMAVOSTI

Poďakovanie
Chcel by som sa touto cestou 

zo srdca poďakovať neznámym 

slečnám, ktoré mi pomohli dňa 

23.2.2017 pred budovou Pošty 

v Banskej Štiavnici, keď som náhle 

stratil vedomie. Slečny sa o  mňa 

príkladne postarali, poskytli mi 

prvú pomoc a  odprevadili ma na 

taxík. Ešte raz srdečná vďaka. Člo-

vek má hrejivý pocit pri srdiečku, 

že takíto šľachetní ľudia žijú oko-

lo nás. 

Stanislav Trenčan

Zájazdy
Slovenský zväz záhradkárov 

uskutoční zájazd do Trenčína na 

Záhradkár 2017, ktorý sa bude 

konať dňa 8.4.2017 a zájazd na 

Výstavu kvetov a stromkov do 

Nitry na Gardénia 2017, ktorý 

sa bude konať dňa 22.4.2017. 

Možnosť výberu zájazdu do 

20.3.2017. Viac info na tel.č.: 

0903 250 921. Zájazdy sa budú 

konať podľa počtu záujemcov. 

Prihlásiť sa môžete v Elektre Imo 

u p. Mojžišovej. 

SZZ

Letný tábor 
a pobyt 
v Taliansku
Centrum voľného času v  Ban-

skej Štiavnici organizuje počas 

letných prázdnin pobyt v  Ta-

liansku v oblasti Lignano v ter-

míne od 5.7. – 11.7.2017. Po-

byt je určený pre zmiešané 

skupiny: táborové deti, rodičia 

s  deťmi a  dospelé osoby. Všet-

ky informácie získate v  CVČ, 

L.Svobodu 40, B.Štiavnica č.tel.: 

0907 598 567. Prihlásiť sa mô-

žete do 30.3.2017.

J. Machilová

Krásne masky, sladké šišky, 

rozžiarené detské oči, tanec, 

spev, veselé šantenie a veľa 

šťastných detí.

To bol tradičný fašiangový karne-

val na Základnej škole Jozefa Kollá-

ra. Pestro vyzdobená chodba, nápa-

dité masky, vlastnoručne vyrobené 

i s láskou zakúpené, všetko dôkladne 

pripravené. Veselá muzika, tombo-

la, návšteva škôlkárov, spev, vtipné 

rozprávanie príbehov…, to všetko, 

ba i viac sme zažili na našom karne-

vale. Usporiadateľom sa podarilo ne-

násilne prepojiť historické tradície 

s  moderným dneškom. Ďakujeme 

všetkým, ktorí sa spolu s nami prišli 

zabaviť na náš fašiangový karneval. 

ZŠ J. Kollára

Roku 1912 sa dokončila 

výstavba tretej hlavnej 

budovy vysokej školy v areáli 

Hornej botanickej záhrady 

- budova chemických labora-

tórií, označovaná ako Ústav 

chémie Vysokej školy baníckej 

a lesníckej.

V  budove bolo spolu 78 miestnos-

tí. V suteréne boli pracovne laboran-

tov, sklad kyselín, sklad prístrojov a 

sklad sklenených nádob, destilačná 

miestnosť, akumulátorová stanica, 

miestnosť na mrazenie a  chladenie 

a miestnosť so zariadením na skva-

palňovanie vzduchu. Nachádzalo sa 

tu ústredné plynové kúrenie, ústred-

né ventilačné a odsávacie zariadenie, 

dielne, služobný byt a boli tu umiest-

nené aj taviace pece väčších rozme-

rov.

V strednej časti budovy bola umiest-

nená prednášková sála s  kapacitou 

do 200 miest, ktorá sa v pôvodnom 

stave zachovala až dodnes. Poslu-

cháreň sa dala ľahko zatemniť, elek-

tricky poháňaným ventilátorom vet-

rať a ohrievať. Bol v nej umiestnený 

aj veľký demonštračný stôl. Za tabu-

ľou prednáškovej miestnosti bolo di-

gestórium, ktoré bolo prepojené na 

prípravovňu, v ktorej sa pripravovali 

pokusy na prednášky. Za prípravňou 

boli sklady na rozpustné reagencie, 

chemické látky a sklenené nádoby. 

Vedľa prednáškovej sály bola šatňa a 

malá pracovňa laborantov. V budove 

boli zriadené viaceré laboratóriá.

Laboratórium na kvalitatívnu che-

mickú analýzu bolo umiestnené na 

prízemí budovy. Malo kapacitu 60 

pracovných miest (10 dvojstolov). 

Na stoloch bolo zariadenie na stlače-

ný vzduch, rozvod plynu a vody, vý-

levky, police na reagenčné fľaše s či-

nidlami. Každý stôl mal samostatnú 

výlevku. V laboratóriu boli dva diges-

tory, jeden na prípravu sulfánu. Bol 

tu stôl pre fúkača skla, skrine na che-

mikálie, vzduchové sušiarne a ďalšie.

Laboratórium kvantitatívnej chemic-

kej analýzy bolo na prvom poschodí 

nad laboratóriom kvalitatívnej ana-

lýzy. Laboratórium fyzikálnej ché-

mie, podstatne menších rozmerov 

ako predchádzajúce laboratóriá, bolo 

vybavené analytickými váhami, vá-

hami na meranie mernej hmotnosti 

kvapalín a tuhých látok. Elektroche-

mické laboratórium bolo vybavené 

Ostwaldovým prístrojom na určova-

nie vodivosti látok,  Hittorfovým prí-

strojom a Zeissovým refraktomet-

rom. Boli tu akumulátory, rozvody 

silnejšieho prúdu, elektrické mera-

če – ampérmetre a voltmetre i regu-

lačné odpory. Na elektrolýzu sa po-

užívali platinové tégliky, platinové 

sieťovité elektródy, vodíkové elek-

tródy atď. Laboratórium spektrálnej 

analýzy sa využívalo na spektrálne 

analýzy a merania rádioaktivity. Na 

meranie rádioaktivity  minerálov a 

minerálnych vôd sa používal Wesel-

ského rádiometer. Na určovanie rá-

dioaktivity tuhých látok slúžil Elster 

- Geitelov elektroskop. Na mikro-

chemické skúšky sa používal Zeissov 

mikroskop.

Laboratórium na analýzu plynov slú-

žilo na kvalitatívne dôkazy a kvanti-

tatívne stanovenia rôznych plynných 

látok, na skúmanie vykurovacích 

plynov, na rozbor metánového ply-

nu, plynov rozpustných vo vode, 

na skúšku obsahu oxidu uhličitého 

vo svietiplyne, na určovanie kyslíka 

s malým obsahom oxidu uhličitého, 

Schieblerove prístroje na určovanie 

oxidu uhličitého, Knop-Wagnerov 

azotometer, Lungeho plynový prí-

stroj, prístroj na meranie zinkového 

prachu a ďalšie. Katedra chémie mala 

k dispozícii aj laboratórium na analý-

zu organických látok. V tomto labo-

ratóriu skúšali študenti horľavosť a 

kvalitu rôznych druhov uhlia a analy-

zovali zloženie uhlia.

Pracovníci katedry mali osobitné la-

boratóriá a pracovne. Profesor mal 

samostatné laboratórium s  príprav-

ňou. Asistenti (adjunkti) spoloč-

né laboratórium vybavené podobne 

ako u profesora všetkými potrebný-

mi aparatúrami, prístrojmi, pomôc-

kami a chemikáliami. Profesor mal 

tiež samostatnú pracovňu. Asistenti 

mali spoločnú pracovňu, v ktorej boli 

okrem písacích stolov umiestnené 

štyri najcitlivejšie analytické váhy s 

poloautomatickým ovládaním záva-

žia s citlivosťou 0,1 mg. V skriniach 

boli uložené vzácnejšie a drahé apa-

ratúry, prístroje, chemikálie i príruč-

ná knižnica.

Okrem popísaných laboratórií mala 

katedra chémie špeciálnu miestnosť 

na destilovanie vody s dvoma desti-

lačnými aparatúrami, starou apara-

túrou vyhrievanou drevom a novou 

aparatúrou s  plynovým kúrením. 

Kapacita prípravy destilovanej vody 

bola 20 litrov za jednu hodinu.

V  miestnosti na pyrotechnické po-

kusy boli umiestnené všetky známe 

skúšobnícke pece, pri ktorých robi-

li skúšobnícke analýzy rúd. Bolo tu 

aj zariadenie na demonštrovanie au-

togénneho zvárania a rezania ko-

vov s aparatúrou na výrobu acetylé-

nu. Vo fotochemickom laboratóriu 

sa pripravovali diapozitívy potrebné 

na prednášky. Pôvodne plánovaná 

miestnosť na technologické zbierky 

sa používala ako čitáreň a knižnica.

Činnosť katedier chémie predstavo-

vala významné obdobie výučby ché-

mie, ale aj vedeckého výskumu na 

Slovensku. Spolu s ďalšími katedra-

mi ovplyvňovala technický rozvoj. 

Zohrala významnú a nezastupiteľnú 

úlohu pri výchove a vzdelávaní od-

borníkov v prírodných a technických 

vedách nielen na Slovensku, ale aj 

v celej Rakúsko-uhorskej monarchii.

Ivan Herčko

Fašiangová veselica

Ústav chémie vysokej školy

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
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oznamy, pozvánky
spomienky

OZNAMY

Spomienka

Dňa 12.3. uply-

nie rok, čo ná-

hle odišiel do 

večnosti Ro-

man Mikul-

čík. V týchto dňoch si na 

neho viac ako inokedy spo-

mína jeho matka, ktorú vrúc-

ne miloval a staral sa o ňu až 

do poslednej chvíle svojho ži-

vota, syn Lukáš, bratia Pavol a 

Ján s rodinami, jeho najver-

nejší priateľ Peter a mnohí 

jeho priatelia a známi. Všetci, 

ktorí ste ho poznali, venujte 

mu tichú spomienku. 

Smútiaca matka s rodinou 

Poďakovanie

Prostredníc-

tvom Štiavnic-

kých novín sa 

chceme poďa-

kovať všetkým, ktorí 2. marca 

2017 odprevadili na posled-

nej ceste našu mamku, starú 

mamku, príbuznú a známu 

Máriu Moravčíkovú, kto-

rá vo veku 93 rokov zomre-

la 24. februára 2017. Poďa-

kovanie patrí aj pohrebníctvu 

Charon – S. Šakovej a  tiež I. 

Chovanovej, K. Lulákovej a D. 

Halajovej, ktorí prispeli k dôs-

tojnej rozlúčke so zosnulou. 

Smútiaca rodina

Spomienka

„Človek odchádza, ale všet-

ko krásne, čo nám dal, ostáva 

v nás.“ 

V týchto dňoch si pripomína-

me 20. výročie úmrtia mam-

ky Ireny Letkovičovej a 

10. výročie úmrtia otca Jo-

zefa Letkoviča. Tí, ktorí ste 

ich poznali a mali radi, venuj-

te im spolu s nami tichú spo-

mienku a modlitbu. 

Deti s rodinami

Výročnú členskú schôdzu 

otvoril Vladimír Poprac, 

predseda ZO SZPB. 

Privítal naše členky a  členov, záro-

veň privítal priamych účastníkov 

druhej svetovej vojny, pána Joze-

fa Kopčana, zahraničného vojaka 

a MUDr. Filipa Danningera, domá-

ci odboj. Privítal hostí podujatia, p. 

Jaroslava Bulku predsedu Oblast-

ného výboru SZPB v Žiari nad Hro-

nom, p. Mgr. Lubomíra Janču, čle-

na Oblastného výboru SZPB, našu 

členku SZPB Mgr. Alenu Ciglanovú, 

starostku obce Prenčov, starostku 

obce Sv. Anton p. Simonu Gulákovú. 

Kontrolu uznesení predniesol Ing. 

Jaroslav Dudík, tajomník ZO SZPB. 

Správu o činnosti za rok 2016 pred-

niesol RNDr. Pavel Bačík, podpred-

seda ZO SZPB. Správu kontrolóra 

predniesla pani Ružena Melcerová. 

Pán predseda ObsV Jaroslav Bulko 

odovzdal vyznamenanie M.R.Šte-

fánika III. triedy pánu Ing. Vladimí-

rovi Kotillovi. Čestné uznanie p. Ru-

žene Melcerovej, Pavlovi Bačíkovi, 

obciam Prenčovu, Sv. Antonu a  Ili-

ji. Venovali sme zvýšenú pozornosť 

získavaniu nových členov s  cieľom 

nahradiť prirodzený úbytok členov. 

V  roku 2016 sme prijali 4 členov: 

Máriu Dobrovičovú, Ing. Ruženu 

Kršiakovú, Petra Popraca a  Matil-

du Rezničkovú. Na VČS 2017 prija-

li sme za členku Simonu Gulákovú, 

starostku obce Svätý Anton. Minú-

tou ticha sme si uctili našich členov, 

Františka Beňu a  Jozefa Ferenčí-

ka, vojaka SNP. Jednou z veľmi dô-

ležitých úloh bolo spresnenie počtu 

členov z 5 obcí, ktoré boli pričlene-

né k našej ZO SZPB, ku dňu 28.feb-

ruára 2017 máme 48 členov z toho 

20 žien. Pozostalých je 28 členov 

a sympatizantov 20 členov.

8.marca 2016 pri Pomníku padlých 

hrdinov v  Banskej Štiavnica sa ko-

nala spomienková oslava  oslobode-

nia mesta Banskej Štiavnice Červe-

nou a Rumunskou armádou. 9.mája 

2016 pri Pomníku padlých hrdinov 

v  Banskej Štiavnici sa konala spo-

mienková slávnosť pri príležitosti   

71.výročia víťazstva nad fašizmom 

na ktorom sa zúčastnili členovia ZO 

SZPB, náš člen Jozef Kopčan, priamy 

účastník II. Svetovej vojny, zástupco-

via mesta Banská Štiavnica, zástup-

covia spoločenských a  politických 

strán. Oslavy 72.výročie Slovenské-

ho národného povstania, ktoré sa 

uskutočnili v  Banskej Štiavnici pri 

pamätníku SNP (terasa) pri mest-

skom úrade dňa 20. septembra 2016 

so začiatkom o 14:00 hod s progra-

mom: Hymna. Báseň. Privítanie 

hostí moderátorom a  tajomníkom 

našej organizácie Ing. Jaroslavom 

Dudíkom. Položenie kytíc k pamät-

níku SNP. Príhovor za mesto mala p. 

Mgr. Nadežda Babiaková, primátor-

ka mesta, príhovor za našu organi-

záciu mal Vladimír Poprac, predseda 

ZO SZPB. Ing. Jaroslav Dudík  spolu 

s  Ing. Vladimírom Kotillom, RNDr. 

Pavlom Bačíkom a Ing. Štefanom Fi-

lipom, prednostom OÚ položili kyti-

ce k pamätníku na Počúvadlianskom 

jazere a nášmu hrdinovi SNP La-

dislavovi Exnárovovi na Sitne. Po vy-

čerpaní všetkých bodov programu, 

predseda Vladimír Poprac Výročnú 

členskú schôdzu ukončil.

Po ofi ciálnej časti schôdze bol po-

daný výborný jelení guláš a  domá-

ce pagáčiky. Za sponzorstvo ďakuje-

me Ľubomírovi Barákovi, majiteľovi 

reštaurácie Pod Galériou, Ing. Jaro-

slavovi Dudíkovi, Margite Strakovej, 

Júlii Popracovej a RNDr. Pavlovi Ba-

číkovi.

Vladimír Poprac, 

predseda ZO SZPB

Banskoštiavnickí odbojári hodnotili 
svoju činnosť za rok 2016

Výročná členská schôdza ZO SZPB  foto Archív autora

Medzinárodná výtvarná súťaž 

vyhlásená!

Slovenské banské múzeum – Galé-

ria Jozefa Kollára v Banskej Štiav-

nici vyhlásili už 19. ročník výtvarnej 

súťaže s environmentálnou temati-

kou „My sa nevieme sťažovať nahlas“. 

Téma aktuálneho ročníka „EGO ver-

sus EKO“ otvára priestor pre malých 

a veľkých autorov k úvahám o hod-

notách prírody a  o  vzťahu človeka 

k nej. Dokážeme citlivo vnímať krá-

su, energiu a harmonický poriadok 

prírody? Ako sa k prírode správa my 

ľudia? Len berieme, alebo dokáže aj 

dávať a pomáhať.

Súťaž sa vyhlasuje pre šesť veko-

vých kategórií:

1. žiaci MŠ

2. žiaci I. stupeň ZŠ

3. žiaci II. stupeň ZŠ

4. žiaci I. stupňa ZUŠ

5. žiaci II. stupňa ZUŠ

6. študenti SŠ, VŠ a dospelí

Výtvarné práce je potrebné doručiť  

do Slovenského banského múzea  do 

uzávierky súťaže: 22.3.2017. Ver-

nisáž a slávnostné vyhodnotenie je 

naplánované na stredu 12.4.2017. 

Spoluorganizátormi súťaže je BBSK 

- Pohronské osvetové stredisko Žiar 

nad Hronom, Slovenská agentúra 

životného prostredia Banská Bystri-

ca a Mesto Banská Štiavnica.

Veríme, že počas chladných týždňov 

vzniknú energické a nápadité diela, 

ktoré opäť rozžiaria Galériu Joze-

fa Kollára. Propozície súťaže a viac 

informácii nájdete na www.muze-

umbs.sk.

Iveta Chovanová, SBM

EGO versus EKO
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V Banskej Štiavnici sa 24.2. 

- 26.2.2017 uskutočnil šiesty 

ročník zimného fi lmového 

seminára 4živly. Filmy aj 

sprievodné podujatia spájala 

tento rok téma Osud.

V spolupráci s Dokumentom na ko-

lesách začali 4živly projekciou fi lmu 

Hotel Úsvit na Gymnáziu Andreja 

Kmeťa. „Som veľmi rád, že Dokument 

na kolesách túto možnosť našej škole 

poskytol. Participácia na 4 živloch je už 

u nás tradíciou. Tento rok si študenti po-

zreli dokument Márie Rumanovej Hotel 

Úsvit a podľa záverečnej diskusie ich za-

ujal a donútil zamyslieť sa nad formami a 

témami súčasného umenia a fi lmovej do-

kumentárnej tvorby. Dúfame, že budeme 

v tejto tradícii pokračovať.“  hovorí Mi-

ron Breznoščák, pedagóg gymnázia. 

V programe seminára nechýbali tra-

dičné podujatia, akými sú Veľký fi l-

mový kvíz či kinObývačka. Projekt 

kinObývačka si dáva za cieľ priniesť 

zážitok z fi lmu k ľudom čo najbližšie 

a  pretvára tak obývačky na „kinosá-

ly“. Tohtoročnou hostiteľkou projek-

tu bola Saša Hrivňáková, ktorá pro-

jekciu dokumentu Martina Kollára 

5.október opísala nasledovne: „Mož-

nože už nestíham tak ako v  minulosti 

všetky zaujímavé akcie a nevládzem di-

voko tancovať do rána a vypiť celú fľašu 

červeného vína. Ale túžba a zvedavosť 

ochutnať čo najviac z festivalového  menu 

letných i zimných fi lmových, divadelných 

festivalov, výtvarných sympózií, výstav, 

koncertov, menších aj väčších happenin-

gov sa už roky nemení a je pre mňa ako 

preventívna prehliadka u  lekára, ktorý 

vám naozaj so záujmom odmeria pulz, 

tlak, dýchanie a srdečné ozvy a konštatu-

je – zdravá! Zbožňujem, keď sa naše malé 

dokonalé mestečko prebudí a prezlečie do 

slávnostných šiat a na rodinnej oslave 4 

živlov privíta svojich hostí. Zvedavo sa dí-

vam do tváre celej novej generácie udat-

ných bojovníkov vracajúcich sa z bojiska 

umenia. Ležérne sa z  pohodlia domova 

večer zo správ dozvedám, že to dievča so 

zaujímavým účesom, ktoré stretnete na 

ulici je Marienka Rumanová, že výtvar-

níčka Daniela Olejníková, ktorej knihu 

Neviditeľné mestá práve s deckami čítate, 

je krásne milé a veľmi talentované dievča 

a môžem pôsobiť vzrušujúco cieľavedo-

me. Keď sa niektorí z nich, ako kamera-

man a  fotograf Martin Kollár, ocitnú aj 

u nás doma v obývačke, zrazu máme prí-

ležitosť z nervóznej a ustráchanej každo-

dennosti pootvoriť dvere unikátnej uda-

losti a ďalej veriť na „osudové stretnutia“. 

Naša obývačka je v renesančnom dome, 

iba neďaleko od kina Akademik, preto 

bolo celkom jednoduché osloviť nedeľným 

obedom priateľov susedov a blízkych. Ale 

čo je dôležité, že tento zhromažďujúci 

sa dav sledovali aj iné oči. Naše deti. Tí-

nedžeri s  vlastnými umeleckými ambí-

ciami, ktoré raz dúfam prevezmú štafetu 

a pokúsia sa vybojovať prímerie s choro-

bou tejto doby, dosiahnuť zisk len vo svoj 

prospech. Fandím všetkým, mladým aj 

skúseným tvorcom, čo nehľadajú vysne-

nú zasľúbenú zem a  ako podľa univer-

zálnej príručky psychológie umenia nám 

ukazujú všetky štádiá tvorivosti, zázrač-

nej pilulky na život.“ Filmár a fotograf 

Martin Kollár prezentoval svoju prá-

cu aj počas prednášky v Art Cafe, kde 

predstavil svoju fotografi ckú tvorbu. 

Spolu s výtvarníkom Svätoplukom 

Mikytom, dramaturgom olomouc-

kej Přehlídky fi lmové animace a so-

učasného umění Martinom Mazan-

com bol Martin Kollár aj porotcom 

súťaže Iné vízie SK. Víťazom súťaže 

sa stal András Cséfalvay a jeho New 

Horizons II, ktoré boli spolu s diela-

mi ďalších štyroch fi nalistov premie-

tané v  kine Akademik. Devätnásty 

ročník letných 4živlov s témou Vie-

ra sa uskutoční 9. - 13. augusta 2017.

Miroslava Luptáková

Filmový seminár 4živly – Osud

Dňa 1.2.2017 sa opäť triasli 

okná a dunela celá ZUŠ Banská 

Štiavnica.

Pán učiteľ Matúš Piatrov pripra-

vil so žiakmi ZUŠ bicích nástrojov 

„Bubenícky koncert“ cover song verzií 

rôznych skladieb.

Atmosféra bola ako na skutočnom 

koncerte. Vonku sa „ženili snežní čer-

ti“, za úplne začiernenými oknami 

koncertnej triedy od 15:30 hod. za-

čal stúpať dym..., rozhýbali sa sve-

telné efekty…a na pódium začala 

kolegov pozývať moderátorka kon-

certu Lucia Radobická. Za súpra-

vou bicích sa striedali bubenícke 

hviezdy našej ZUŠ – ky.

Niektorých bubeníkov ani nebolo 

vidno spoza bicích, ale svoje minú-

ty slávy si užívali ako veľké hviezdy. 

Starší žiaci dali o sebe vedieť až za 

múry ZUŠ - ky. Za hviezdy boli nao-

zaj talentovaní bubeníci z tejto par-

tie žiakov – Lukáš Hatala, Michal 

Chovan, Dávid Váradi, Adrián De-

mian a čerešnička na torte – Pavlína 

Hulová. Okoloidúci počuli dunia-

cu hudbu až na námestie. A tak to 

má byť. ZUŠ – ku bolo opäť počuť. 

Publikum dotvorilo atmosféru sku-

točného koncertu. Vďaka veľkému 

nasadeniu,  obetavosti, či technic-

kej zručnosti pána učiteľa Piatrova, 

tak publikum na oplátku odchádza-

lo nabité perfektnou energiou, kto-

rou ich „dobili bubenícke paličky“.

M. Knezovičová

Bubenícky koncert

Zaplnené kino Akademik  foto Lenka Lukačovičová

Vôňa jari…
Pri prechádzke lesom som zah-

liadol množstvo nádherných bie-

lych snežienok. Je to neklamný 

znak prichádzajúcej jari... Pri kaž-

dom kroku som si dával pozor, aby 

som nezašliapol ani jednu z týchto 

krehkých  snehobielych  rastliniek, 

ktoré sú pre mňa symbolom jari 

a ženskosti. Tak ako zákon chráni 

snežienku pred odtrhnutím, tak 

všetci poznáme staré známe pore-

kadlo ,,ženu ani kvetinou neudrieš“. 

Včera ma však o to viac potešil po-

hľad na silnejšiu polovicu nášho 

mestečka, ktorá sa ponáhľala ulica-

mi držiac v rukách nádherné buk-

réty z  čoraz kreatívnejších kom-

binácii exotických kvetov. Som si 

istý, že tieto krásne voňavé kytice 

potešili všetky dievčatá, manžel-

ky, mamy, susedy, priateľky... Milé 

Štiavničanky, dovoľte mi popriať 

k Vášmu sviatku veľa jarnej ener-

gie, sviežosti, zdravia a úsmevov... 

k môjmu prianiu pripájam symbo-

lickú kytičku snežienok. 

Filip Golian

Žena – Láska
Po šálke čaju kladieš ruky na stôl,

vyklíči náhle slza do ticha,

celkom si do nej korienkami vrástla,

nech ťa tu, ako bolesť, dopichá.

Cesta sa vzpína, zostali sme sami,

lež ponad všetko preklenieme most,

ktorý nás spojí všade pod hviezda-

mi-

nemám Ťa mama, nemám Ťa žena,

nemám Ťa láska, nikdy dosť.

Ako Ťa často láska čosi zrádza,

chcem mať len chatrč, žiadne 

komnaty,

a  nech tu v  piecke podriemkáva 

sadza,

hreje ma mama, žena, láska,

hreje Tvoj pohľad vždycky usmiaty.

Emília Cútová

Pozvánka
Základná škola Jozefa Horáka Ul. 

P. Dobšinského 17, Banská Štiav-

nica pozýva budúcich prvákov 

a  ich rodičov na Deň otvorených 

dverí. Deň: 15.3.2017. Čas: od 

7:45 hod. do 10:30 hod. Miesto: 

budova pre I. stupeň základnej 

školy. Čo čaká budúcich prvá-

kov: možnosť účasti na vyučova-

cích hodinách, prehliadka školy a 

zodpovieme všetky Vaše zvedavé 

otázky…                         ZŠ J. Horáka
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Aktuálne fi lmy v kine Akademik

Piatok 10.3. o 17:00 hod.Piatok 10.3. o 17:00 hod.
Nedeľa 12.3. o 18:30 hod.Nedeľa 12.3. o 18:30 hod.
KoNg: OsTrov lebiekKoNg: OsTrov lebiek

Akcia/fantasy/dráma, 118min., Akcia/fantasy/dráma, 118min., 
2017, MP:12. Vstupné: 4€. Produ-2017, MP:12. Vstupné: 4€. Produ-
centi úspešnej Godzilly sa pustili do centi úspešnej Godzilly sa pustili do 
ďalšieho fi lmového dobrodružstva go-ďalšieho fi lmového dobrodružstva go-
rilieho monštra, ktoré tentoraz vlád-rilieho monštra, ktoré tentoraz vlád-
ne malému ostrovu ne malému ostrovu „lebiek“„lebiek“ v juhový- v juhový-
chodnej Ázii. Píše sa rok 1973 a do chodnej Ázii. Píše sa rok 1973 a do 
konca vietnamskej vojny je ešte ďale-konca vietnamskej vojny je ešte ďale-
ko. Rôznorodá skupina vojakov, ved-ko. Rôznorodá skupina vojakov, ved-
cov, dobrodruhov a... krásnej novinár-cov, dobrodruhov a... krásnej novinár-
ky, priletí preskúmať mýtický ostrov ky, priletí preskúmať mýtický ostrov 
„kde sa niečo deje“„kde sa niečo deje“. Netušia, že vstú-. Netušia, že vstú-
pili na územie obrovského gorilieho pili na územie obrovského gorilieho 
samca a prehistorických dravcov, kto-samca a prehistorických dravcov, kto-
ré majú na ich prítomnosť svoj inštink-ré majú na ich prítomnosť svoj inštink-
tívny názor.  tívny názor.  

Sobota 11.3. o 18:30 hod.Sobota 11.3. o 18:30 hod.
Aj dvAjA sú rodiNA

Komédia, 118min., 2017, Francúz-Komédia, 118min., 2017, Francúz-
sko. Vstupné: 4€. Komédia Aj dvaja sko. Vstupné: 4€. Komédia Aj dvaja 
sú rodina s Omarom Sy v hlavnej úlo-sú rodina s Omarom Sy v hlavnej úlo-
he, chytí za srdce mnoho divákov, rov-he, chytí za srdce mnoho divákov, rov-

nako ako jeho Nedotknuteľní, v ktorej nako ako jeho Nedotknuteľní, v ktorej 
zažiaril v úlohe netradičného ošetrova-zažiaril v úlohe netradičného ošetrova-
teľa imobilného, depresívneho milioná-teľa imobilného, depresívneho milioná-
ra.Vtipný a nonšalantný Samuel si uží-ra.Vtipný a nonšalantný Samuel si uží-
va bezstarostný život na francúzskej va bezstarostný život na francúzskej 
Riviére. jedného dňa ho však navští-Riviére. jedného dňa ho však navští-
vi víkendový fl irt Kristin a oznámi mu, vi víkendový fl irt Kristin a oznámi mu, 
že dieťa, ktoré drží v náručí – je jeho. že dieťa, ktoré drží v náručí – je jeho. 
Odovzdá mu dievčatko a utečie. Odovzdá mu dievčatko a utečie. 

Nedeľa 12.3. o 16:00 hod.Nedeľa 12.3. o 16:00 hod.
LichožrúTiLichožrúTi

Animovaný, 86min., ČR, 2017, MP. Animovaný, 86min., ČR, 2017, MP. 
Vstupné: 4€. Vstupné: 4€. 

Utorok 14.3. o 18:30 hod.Utorok 14.3. o 18:30 hod.
JAckieJAckie

Dráma, 99min., 2017, MP:12. Dráma, 99min., 2017, MP:12. 
VstupVstupné: 3€. Keď je JFK zvolený za né: 3€. Keď je JFK zvolený za 
prezidenta USA, stáva sa Jackie Ken-prezidenta USA, stáva sa Jackie Ken-
nedy (Natalie Portman) jednou z naj-nedy (Natalie Portman) jednou z naj-
mladších prvých dám v histórii. Pre mladších prvých dám v histórii. Pre 
jej vrelosť, eleganciu a vyberaný vkus jej vrelosť, eleganciu a vyberaný vkus 
ju rýchlo začínajú obdivovať milióny ju rýchlo začínajú obdivovať milióny 
ľudí po celom svete. Potom prichádza ľudí po celom svete. Potom prichádza 
okamžik, ktorý všetko zmení. Jackie okamžik, ktorý všetko zmení. Jackie 

sa vyrovnáva s osobnou stratou, ako sa vyrovnáva s osobnou stratou, ako 
matka a prvá dáma však musí zostať matka a prvá dáma však musí zostať 
oporou deťom aj celému národu. oporou deťom aj celému národu. 

Streda 15.3. o 18:30 hodStreda 15.3. o 18:30 hod
ÚNosÚNos

Thriller, 97min., SR, MP:15, 2017. Thriller, 97min., SR, MP:15, 2017. 
Vstupné: 4€Vstupné: 4€

Štvrtok 16.3. o 18:30 hod.Štvrtok 16.3. o 18:30 hod.
RoccoRocco

Erotický/dokument, 105min., 2017, Erotický/dokument, 105min., 2017, 
MP:18. Vstupné: 4€. Filmový doku-MP:18. Vstupné: 4€. Filmový doku-
ment Rocco, sleduje životný príbeh ment Rocco, sleduje životný príbeh 
slávneho talianskeho pornoherca Roc-slávneho talianskeho pornoherca Roc-
ca Siff rediho. Odhaľuje veľa nielen z ca Siff rediho. Odhaľuje veľa nielen z 
jeho bohatej kariéry, ale rozoberá her-jeho bohatej kariéry, ale rozoberá her-
cove nadanie a nedávne rozhodnutie cove nadanie a nedávne rozhodnutie 
úplne opustiť porno priemysel. Siff re-úplne opustiť porno priemysel. Siff re-
di sa vo veľmi otvorenom dokumen-di sa vo veľmi otvorenom dokumen-
te úplne odhaľuje a hovorí o všetkom te úplne odhaľuje a hovorí o všetkom 
aj za cenu zničenia vlastného mýtu. aj za cenu zničenia vlastného mýtu. 
Rozpráva svoj príbeh, začiatky, karié-Rozpráva svoj príbeh, začiatky, karié-
ru, manželku, deti... a konečne i nie-ru, manželku, deti... a konečne i nie-
čo, čo navždy zmení divákom pohľad čo, čo navždy zmení divákom pohľad 
na jedného z najslávnejších pornoher-na jedného z najslávnejších pornoher-
cov všetkých čias.... cov všetkých čias.... 

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.7/2017: „Leni-

vosť je strach pred očakávanou prácou.“ 

Výhercom sa stáva Adam Turcer, 

Svätý Anton 173. Srdečne blaho-

želáme! Tento týždeň hráme o po-

ukážku na konzumáciu v hodnote 

10,-eur v pizzérii, 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 20.3.2017.

V tajničke sa ukrýva výrok Moliere: 

„Čím viac máme radi... (dokončenie v 

tajničke).

A., Zasej okolo, dáva nám ho kravič-

ka, súhlas,

B., 3. časť tajničky, náboj do vzdu-

chovky,

C., Ovanul, Andrejka, lopota,

D., Ruské vozidlo, vydal česky, ples-

ňový syr, listovná skratka,

E., Ilona, študent, nočný vták, poor,

F., Citoslovce výsmechu, český kla-

virista, nápoj z  chmeľu, starší slo-

venský herec, jedna v Ríme,

G., Podpora, polynézsky nápoj, ob-

lasť na severe Slovenska,

H., Zaťaženie, biograf, lekár liečia-

ci alopatiou,

I., Obyvateľ Indie, 1000 kg, bál, 

3.pád slova Ema,

J., Dolovala, 1. časť tajničky, príby-

tok včiel,

K., 4.časť tajničky, ako.

1., Meno Weitera, Koniec tajnič-

ky, pond,

2., Obývala, kód v  telefóne, sa-

mohlásky v slove Maťo,

3., Smidka, cesta anglicky, železnič-

ná trať skr.,

4., M foneticky, textová skratka, 

Georg vyslovený spisovne, ozn. me-

dzinárodnej nákladnej dopravy,

5., Išiel autom česky, Viktória do-

mácky, bodá rohami,

6., Meter, vynadal, ozn. kancelár-

skych potrieb, zn. kozmetiky,

7., Veľký dážď, 4. pád slova pán, 

chem. zn. síry a uránu,

8., Aj, jazdecký klub Levice skr., še-

divo, spoluhlásky v slove povej,

9., Meno Tekőlyovej, televízna sta-

nica ČR, izbová rastlina,

10., Predložka 3. pád, divoko, mast-

ná tekutina, spoluhláska v  slove 

ama,

11., Časť tváre nad okom, terénne 

preteky, citoslovce smiechu,

12., Sólo v opere, kričí, oska,

13., Stred slova manonin, kryt na 

meč, kal vodu,

14., Ruská rieka, 2. časť tajničky.

Pomôcky: Žorž, rokl, PIN, Road, ál 

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
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K

Kupón č. 9
Krížovka
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Tak ako každý rok aj tento 

február sa v dennom staci-

onári Margarétka konala 

karnevalová veselica. 

Klienti sa už vopred veľmi tešili 

na túto tradičnú udalosť. Samo-

statne i s pomocou si klienti vyrá-

bali všelijaké veselé masky, ktoré 

potom prezentovali pred svojou 

rodinou, priateľmi a známymi. 

V deň karnevalu by ste u nás v sta-

cionári našli Pipi Dlhú Pančuchu, 

bojovníka Ninja, pirátov, cigán-

ky, vajdu, kráľa Baltazára, skvelé-

ho míma, slniečko, mačky a  ďal-

šie krásne masky. Do tanca nám 

na heligónkach hrali výborní mu-

zikanti Peťo a Ondrík Sliacky, kto-

rí rozprúdili perfektnú slovenskú 

veselicu a  okamžite zaplnili ta-

nečný parket. Aby si muzikanti, 

heligonkári mali čas aj vydých-

nuť, či posilniť sa občerstvením, 

ktoré si klienti tiež samostatne 

pre hostí pripravili, hral do tanca 

aj pán Turčan, ktorí nám zahral 

hity, ktoré nesmú chýbať na žiad-

nej poriadnej zábave. Tancovačka 

bola parádna, až nás nohy boleli. 

Kto neverí, môže sa presvedčiť – 

karnevalová zábava v Margarétke 

je aj zdokumentovaná. Navštívila 

nás totiž lokálna televízia z Ban-

skej Štiavnice VIO. Na chvíľu sme 

sa cítili ako skutočné celebrity, 

klienti ochotne poskytli moderá-

torke rozhovor, či predviedli svo-

ju masku. Pre porotu bolo skutoč-

ne ťažké rozhodnúť, ktorá maska 

je tá najlepšia, najkrajšia. Nako-

niec sa však všetci jednohlasne 

dohodli, že cenu si zaslúži každá 

maska. Karneval dopadol na jed-

notku s hviezdičkou a už teraz sa 

tešíme na ďalší ročník.

Lucia Jokalová, 

denný stacionár Margarétka

Tradičný karneval v Margarétke

Karnevalová veselica pre klientov OZ Margarétka  foto Ján Koťo

Pozývame vás, milí Bansko-

štiavničania, využívať bohatú 

zbierku zaujímavej literatúry 

rôznych žánrov, ktoré sú 

pripravené na príjemné chvíle 

strávené s vami. 

Možno práve marec je tou správ-

nou chvíľou na rozhodnutie vziať 

do rúk knihu a nechať sa uniesť za-

ujímavým príbehom v tichom kúti-

ku pri káve.

Knižnica je nevyčerpateľnou stud-

nicou poznania, informácií, múd-

rosti a  skúseností nielen našich 

obdarenejších súčasníkov, ale pre-

dovšetkým generácií pred nami, 

preto je prirodzenou súčasťou po-

nuky mestskej knižnice sprístup-

ňovať ich najmä mladšej generácii 

prostredníctvom informatických 

hodiniek. Pozývame preto všet-

kých pedagógov, počnúc MŠ, cez 

ZŠ, ale aj zo stredných škôl, aby 

prišli so svojimi zverencami pred-

staviť im mestskú knižnicu a  dať 

im možnosť oboznámenia sa s  jej 

poslaním a ponukou jej služieb. Zá-

roveň sa tešíme, že nemálo z nich 

tieto služby aktívne využíva.

Marec je tiež zvláštnou príležitos-

ťou pre urovnanie starých dlžôb 

využitím možnosti vrátiť požiča-

né knihy bez sankčných poplatkov. 

Ponúkame celý mesiac knihy na ta-

kúto možnosť.

TSK /týždeň slovenských knižníc/ 

bol vyhlásený v roku 2017 na 13.-

17.marca. V tomto období pripra-

vujú knižnice po celom Slovensku 

množstvo zaujímavých podujatí. 

Ak sa rozhodnete navštíviť niekto-

ré z  nich, výber vám uľahčí napr. 

aj internetová stránka Infolib.sk. 

V  našej mestskej knižnici sú pri-

pravené najmä podujatia pre deti 

a  mládež v  spolupráci s  bansko-

štiavnickými školskými zariade-

niami, ale napr. aj s  domovom 

dôchodcov. Sú to kvízy, literárne 

súťaže, súťaž v  Scrabble, pripra-

vili sme tiež výstavku z diel Joze-

fa Horáka pri príležitosti 110. výr. 

jeho narodenia. Uctiť si tohto náš-

ho významného rodáka pôjdeme 

spoločne na miestny cintorín po-

čas andersenovskej noci v  kniž-

nici, na ktorú sa už istotne tešia 

naši najaktívnejší detskí čitate-

lia. A takisto sa tešia na vás všet-

kých aj pracovníčky MsK. Sídlo va-

šej knižnice je na Nám. sv. Trojice 

č. 3., v tzv. Rubigallovom dome na 

1. poschodí, pobočku pre det-

ských čitateľov nájdete v 

ZŠ J. Kollára na sídlis-

ku Drieňová, takis-

to na 1. poschodí, 

vchod z  ľavej stra-

ny budovy. So žela-

ním, nech nás číta-

nie baví, čakáme na 

každú vašu návšte-

vu a  stále narasta-

júci záujem o  služ-

by knižnice. 

MsK

Z mestskej knižnice

Kniha 
– náš spoločník

Nový rok v  plnom prúde, ani sme 

sa nenazdali, že prešli dva mesiace. 

V kalendári nám ,,bliká“ mesiac Ma-

rec a s ním spojitosť, že je mesiacom 

knihy. Knihy sú spoločníkom pre 

človeka od výmyslu kníhtlače v  roku 

1443, ktorú v  Európe objavil Jo-

hann Gutenberg. Prvá tlačiareň na 

našom území začala činnosť v Bra-

tislave okolo roku 1477 - 1480, keď 

tu vyšli 4 prvotlače. História siaha 

až do roku 1560, keď sa v Košiciach 

vytlačila kniha, ktorá sa však neza-

chovala. Prvá zachovaná kniha, o 

ktorej sa vie, že vyšla na Slovensku, 

bola 1. časť Postily P. Bornemiszu, 

ktorá vyšla v maďarčine v Komjati-

ciach v roku 1573. Prvá kniha v slo-

venčine, o ktorej sa vie, že bola vytla-

čená na našom území, vyšla v roku 

1581 v Gutgesellovej tlačiarni v Bar-

dejove - bol to preklad Lutherovho 

katechizmu "Katechysmus Dr. M. Lu-

thera z Nemeckého jazyka na Slowen-

sky preloženy". Milí Štiavničania, pri 

príležitosti tohto mesiaca ste snáď 

nezabudli a vzali ste do svojich rúk 

nejakú knihu a  spestrili si večerné 

chvíle. Ja osobne rád čítam sloven-

skú beletriu, knihy podľa skutoč-

ných udalostí, ale aj publikácie na 

báze pozitívneho myslenia. Prajem 

Vám všetkým príjemné čítanie...

Filip Golian

Výstava 
Fragmenty 
Štiavnické noviny 1992/1993

Koncom marca bude v Kultúrnom 

centre otvorená výstava Fragmen-

ty (Štiavnické noviny 1992/1993). 

V priestoroch pred redakciou  bude 

mať verejnosť možnosť zoznámiť sa 

s tým najzaujímavejším, čo priniesli 

Štiavnické noviny vo vybraných ro-

koch.  V prípade záujmu o komen-

tovanú prehliadku pre školy a väč-

šie skupiny je možné kontaktovať 

redakciu na michal.kriz@banskas-

tiavnica.sk. Presnejšie budeme o vý-

stave informovať v  nasledujúcom 

vydaní.             Miroslava Luptáková

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
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Halové Majstrovstvá SR 

staršieho žiactva, juniorov 

a veteránov skončila halová 

atletická sezóna na Slovensku. 

V Bratislavskej hale Elán sa v so-

botu 4.3. predstavili z ŠK Atléti BS 

dvaja bežci. Boris Bátovský ako 

mladší žiak si porovnal sily s o tri 

roky staršími v  behu na 3000m 

a  obsadil skvele 7. miesto. Na 

800m štartovala Barbora Švenko-

vá a  v  osobnom rekorde 2:31,59 

min. vybojovala skvelé 3.miesto. 

Nedeľu 5.3. štartovali juniorské 

a  veteránske Majstrovstvá Slo-

venska. Prvý sa predstavil doras-

tenec Ján Marko a  vo vynikajú-

com osobnom rekorde na 800m 

1:58,20 min. dobehol na dru-

hom mieste. Na 3000m štartova-

li z nášho klubu hneď dvaja bežci: 

Matúš Verbovský a  Peter Ursíny. 

Verbovský ukázal svoje schopnos-

ti a  v  osobnom rekorde 8:47,84 

min. zvíťazil. Peťo dobehol na pa-

rádnom treťom mieste. Vo veterá-

noch sa predstavil Štefan Sumer-

ling a  vybojoval si titul Majstra 

Slovenska na 3000m.

Rekapitulácia všetkých halových 

M SR v  roku 2017 hovorí v  pro-

spech ŠK Atléti BS. Získali sme 

tri tituly MSR, jednu striebornú 

a jednu bronzovú medailu.

Tréner Petro: Mám za sebou vy-

snívanú halovú sezónu. Potvrdi-

li sme dominanciu a  patrí veľké 

ďakujem mojim zverencom. Vy-

kročenie do náročnej sezóny nám 

vyšlo ako z  rozprávky. Teraz na-

sledujú tréningy zamerané na 

špeciálne tempá a špeciálnu vytr-

valosť pred sezónou na dráhe. Pa-

radoxné na tomto všetkom je, že 

v  podmienkach ktoré máme na 

trénovanie, sme dosiahli vskutku 

výnimočné výkony. Nemáme kde 

v  zime trénovať, len na cestách 

za plnej premávky. Dráha je v de-

zolátnom stave a musíme počkať 

pokiaľ vyschne, aby sme aspoň 

pred dráhovou sezónou čo to na 

nej potrénovali. Náplasťou sú tré-

ningy v priestoroch sedačky.com, 

kde sa dá v  obmedzenom móde 

trénovať sila, koordinácia a  roz-

voj rýchlosti.

Poďakovanie patrí Janke Tyn-

kovanovej a  Tomášovi Ruck-

schlossovi za podporu na prete-

ky a sedačky.com za poskytovanie 

priestorov na tréningy v zime.

Projekt Atléti BS je uskutočnený 

za fi nančnej poomoci Mesta Ban-

ská Štiavnica. Komplexné výsled-

ky nájdete na www.hrdosport.sk, 

http://www.hrdosport.sk/Onli-

ne?CompetitionId=199&Discipli-

neCode=2&Code=RES

Róbert Petro

Matúš Verbovský suverénny Majster Slovenska

Dňa 18.2.2017 sa naši plavci 

zúčastnili v Žiline na Jarných 

majstrovstvách stredosloven-

skej oblasti – dlhé trate.

Súťaže sa zúčastnilo 10 plaveckých 

klubov. Náš PKBS reprezentovalo 

10 plavcov. Patrik Holcz získal zlatú 

medailu a Šimon Ernek získal strie-

bornú medailu. Dobré časy si zaplá-

vali aj ostatní naši plavci. 

Prinášame výsledky:

Muži

15-18 roč.:

Ernek Šimon - 2. 800m VS - 10:00.48

Dóczy Filip - 13. 800m VS - 11:56.29

14.roč.:

Berlanský Andrej - 4. 800m VS - 

11:42.79

11. roč.:

Borguľa Martin - 11. 800m VS - 

15:13.15

Harčár Nicolas - 4. 800m VS - 

13:07.75

Maruniak Patrik - 9. 800m VS - 

13:53.28

9. roč.:

Holcz Patrik - 1. 400m VS - 7:09.94

Ženy

15-17. roč.:

Michalová Barbora - 12. 800m VS - 

11:55.38

13.roč.:

Hornická Alica - 13. 800m VS - 

13:17.15

10. roč.

Kašiarová Tatiana - 5. 400m VS - 

7:11.20

Legenda: VS - voľný spôsob

PK BS

Jarné majstrovstvá SO – dlhé trate

V nedeľu 5.3. sa konal v 

regióne Veľký Krtíš - Veľké 

Zlievce Rallye pretek po 

prvýkrát v tomto roku. 

Zúčastnili sa ho aj naši traja prete-

kári: Martin Tokár, Matej Zorvan 

a Oliver Šopoň. Chlapci si po prvý-

krát v tomto roku zajazdili v kategó-

rii A2 na svojich zelených Felíciách a 

musím povedať, že úspešne. Martin 

Tokár sa umiestil na 1. mies-

te a Oliver Šopoň na 2. mies-

te. Martin sa zúčastnil ešte 

preteku v kategórii Master a 

na záver bol vyhodnotený 

ako najrýchlejší jazdec rallye 

prekeku. Želáme našim pre-

tekárom veľa ďalších úspe-

chov a veľa šťastných kilo-

metrov. 

MT

Rallye 2017

Stolný tenis
ŠKST – Žarnovica 12:6

Stolnotenisová 4.liga pokračovala 

14.kolom v ktorom hráči ŠKST pri-

vítali na domácich stoloch hráčov 

Žarnovice. Po dobrom výkone po-

tvrdili postavenie v tabuľke a vyhrali 

hladko 12:6. Body: M.Dobrovič 4,5 

Marko3,5 Maďar 2,5 Buzalka 1,5.

Žarnovica „B“ – ŠKST 4:14

V sobotu odohrali hráči ŠKST ďal-

ší majstrovský zápas v  Žarnovici 

s  domácim „B“ družstvom. Tabuľ-

kový rozdiel a dobrý výkon prinie-

sol pre nás hladké víťazstvo 14:4. 

O body  sa podelili: Dobrovič M. 

a Buzalka po 4,5 Marko 3,5 a Ma-

ďar 1,5. V sobotu 11.3. o 16.00 vo 

Vyhniach čaká na našich hráčov su-

per najťažší, vedúce mužstvo súťa-

že STK Vyhne.

Tabuľka: http://www.pinec.info/

htm/tabulka/?soutez=4241

ŠKST

Halové M SR
Halové majstrovstvá Sloven-

ska starších žiakov v atletike sa 

uskutočnili 4.3.2017 v Bratislave. 

Štiavničan Igor Gallay z Atletické-

ho klubu Danica Zvolen obsadil 6. 

miesto vo vrhu 4 kg guľou. Výsle-

dok je cenný, nakoľko Igor bol na 

svojom prvom atletickom trénin-

gu pred necelými 9 mesiacmi. 

ZG

P.Holcz a Š.Ernek  foto PK BS

P. Ursíny a M. Verbovský  

foto Archív autora

Zľava: O. Šopoň a M. Tokár  foto Archív autora 
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služby

inzercia

  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

  Predám 2-izbový zariadený byt 

na okraji Drieňovej, L.Svobodu 3, 

B.Štiavnica na 8. posch. s výhľa-

dom na Štiavnicu a okolie (čiastoč-

ne prerobený – murované jadro) za 

38 000,-Eur. Volať: 0903 170 867

  Pod Kaštieľom vo Svätom An-

tone predám obchodné priesto-

ry, ktoré môžu slúžiť aj ako obytný 

priestor, tel.č.: 0905 526 555

  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 147 715

  Potrebujete v dome, byte, či zá-

  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

reality

Úprava záhrad Úprava záhrad 
Rez stromov, kosenie, odborný Rez stromov, kosenie, odborný 

rez ovocných stromkov, likvidácia rez ovocných stromkov, likvidácia 
burín, postrek stromov, kosenie, burín, postrek stromov, kosenie, 
štiepanie a očkovanie stromkov, štiepanie a očkovanie stromkov, 

úprava okrasných záhrad pri úprava okrasných záhrad pri 
odbornom reze okrasných odbornom reze okrasných 

kríkov. Poradenstvo pri výsadbe kríkov. Poradenstvo pri výsadbe 
akýchkoľvek záhrad. Info na tel.č.: akýchkoľvek záhrad. Info na tel.č.: 

0904 023 001, 0903 250 9210904 023 001, 0903 250 921

najlepšie ceny v meste

CITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

0,55/km
v BS

Inzerujte aj vy v 
Š  avnických
novinách

U nás máte pizze už od 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

Mobilshop Goldmobil 
otvárame 8.3.
Kammerhofská č.13
č.tel.: 0944 230 567 

e-mail : goldmobil@goldmobil.sk 

Predávame nové a použité 

Mobilné telefóny a príslušenstvo.

Robíme výkup mobilných telefónov.

Servis mobilných telefónov 

a tabletov.

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.

hrade niečo urobiť, prerobiť jadro? 

0949 116 166/0902 303 491, www.

vasidomacimajstri.sk


