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INZERCIA

V stredu 6. marca na deň 

výročia oslobodenia mesta 

sa konal pri Pomníku padlých 

hrdinov v Banskej Štiavnici 

spomienkový akt, ktorý Mesto 

Banská Štiavnica pripravilo 

so Základnou organizáciou 

Slovenského zväzu protifašis-

tických bojovníkov spojený 

s položením kytíc pri príleži-

tosti 74. výročia oslobodenia 

Banskej Štiavnice. 

Spomienkového aktu sa zúčastni-

li primátorka mesta Mgr. Nadež-

da Babiaková, prednostka MsÚ 

Ing. Ivana Ondrejmišková, 

poslanci MsZ Mgr. Mikuláš Pál 

a  RNDr. Pavol Bačík, prednos-

ta OÚ Ing. Štefan Filip, riaditeľ 

ÚPSVaR Ing. Peter Zorvan, PhD. 

a  ďalší zástupcovia politických 

strán, hnutí, organizácií a  inšti-

túcií pôsobiacich v našom meste, 

ako aj občania mesta. Po hymne 

SR a  básni v  podaní žiakov Zák-

ladnej školy Jozefa Horáka na-

sledovalo privítanie hostí osláv 

tajomníkom ZO SZPB Ing. Jaro-

slavom Dudíkom. Po ňom nasle-

doval príhovor primátorky mes-

ta Mgr. Nadeždy Babiakovej. Je 

potešiteľné, že opäť sa pietneho 

aktu zúčastnili žiaci zo ZŠ J. Ho-

ráka s  p. riaditeľom Mgr. Jánom 

Maruniakom. Záver patril hym-

nickej piesni „Kto za pravda horí“.

Michal Kríž

Samospráva mesta Banská 

Štiavnica, ktorej som v čele, 

naďalej trvá na svojej 

požiadavke zachovania sídla 

Slovenského vodohospodár-

skeho podniku, š.p., v Banskej 

Štiavnici, čo bolo doteraz 

neraz dokumentované nielen 

v Štiavnických novinách, ale aj 

vo viacerých celoslovenských 

médiách.

Umiestnenie sídla Slovenského vo-

dohospodárskeho podniku, š. p., 

v  Banskej Štiavnici v  roku 1997 

a  etablovanie generálneho riadi-

teľstva bolo mimoriadne dôleži-

tým systémovým krokom v  celom 

procese revitalizácie mesta Ban-

ská Štiavnica ako lokality UNESCO 

a  malo nezvrátiteľné opodstatne-

nie. V  B. Štiavnici a  jej okolí vzni-

kol v 18. stor. taký jedinečný, dômy-

selný a efektívny vodohospodársky 

systém ako nikde inde vo svete. To 

najviac rozhodlo, že sa podnik etab-

loval v  B. Štiavnici, pretože bolo 

všeobecne známe, že od roku 1993 

bola Banská Štiavnica a  technické 

pamiatky v okolí, do ktorých patril 

aj dômyselný vodohospodársky sys-

tém z 18. stor. , zaradené do Zozna-

mu svetového dedičstva UNESCO, 

hlavne vďaka tomuto fenoménu. 

Druhým následne nadväzujúcim 

dôvodom je, aby sa zvýraznilo eko-

nomické a inštitucionálne postave-

nie B. Štiavnice a celého regiónu ako 

lokality UNESCO. K tomu, že Ban-

ská Štiavnica sa stala sídlom novo-

vytvoreného podniku SVP, š.p. vý-

razným spôsobom prispela Vláda 

SR a hlavne Ministerstvo pôdohos-

podárstva SR na čele s  vtedajším 

ministrom Petrom Bacom, ktoré 

nielen rozhodlo o založení Sloven-

ského vodohospodárskeho pod-

niku, š.p., so sídlom v B. Štiavnici, 

ale aj výraznou mierou v spoluprá-

ci so samosprávou vyčlenilo fi nanč-

né prostriedky pre vytvorenie sídla 

podniku. 

Oslavy oslobodenia mesta

Mestská samospráva sa nevzdáva

Účastníci spomienkových osláv  foto Michal Kríž


3.str.

United Nations

Cultural Organization

Banská Štiavnica 
a technické pamiatky okolia
Svetové tvo od roku 1993

Vstupné: 5€Vstupné: 5€

Piatok 8.3. o 21:00 hod.Piatok 8.3. o 21:00 hod.
Nedeľa 10.3. o 18:30 hod.Nedeľa 10.3. o 18:30 hod.
Streda 13.3. o 18:30 hod.Streda 13.3. o 18:30 hod.

CApTAiN MArvelCApTAiN MArvel



2
číslo 9 • 7. marec 2019

sn@banskastiavnica.skNOVINKY

26. a  27.2. opäť rezonovala Ban-

ská Štiavnica v  celoslovenských 

médiách v súvislosti s petíciou pro-

ti odsťahovaniu Slovenského vo-

dohospodárskeho podniku, š.p., 

do Banskej Bystrice. 26.2. v  TA3 

o 18:30 (v modifi káciách aj 27.2.) 

svoje rezolútne stanoviská vyjadri-

li Mgr. Nadežda Babiaková, primá-

torka nášho mesta, ako aj poslan-

ci MsZ Mgr. Martin Macharik 

a Mgr. Milan Kabina, 26.2. v Mar-

kíze o  19:00 Mgr. Martin Macha-

rik a  Mgr. Mikuláš Pál, poslanec 

BBSK a MsZ a ešte aj 2.3. v RTVS 

na Jednotke o  19:00 Mgr. Mar-

tin Macharik a  Mgr. Milan Ka-

bina. 28.2. bola v  Rádiu Regina 

o  5:50 spomienka na hudobného 

skladateľa Viliama Figuša Bystré-

ho, autora prvej slovenskej národ-

nej opery „Detvan“, ktorý sa na-

rodil 28.2.1875 v  B. Bystrici, ale 

študoval aj na Evanjelickom lýceu 

v B. Štiavnici. 28.2. v Rádiu Regina 

o  6:50 bola ponuka Slovenského 

banského múzea do celoslovenskej 

expozície baníctva v Kammerhofe, 

ako aj na viaceré atraktívne podu-

jatia a  aktivity, ktoré mali minulý 

týždeň. 28.2. v Rádiu Devín o 7:40 

bola reportáž o doterajších aktivi-

tách Galérie Schemnitz a po 15:00 

o najbližších aktivitách v tejto galé-

rii. 28.2. v Rádiu Devín o 8:00 ako 

aj v ďalších dňoch, naposledy 3.3. 

v Rádiu Slovensko o 10:00 bola in-

formácia, že v marci sa bude v Sta-

rom zámku v B. Štiavnici nakrúcať 

3-dielny fi lm „Drakula“, ale pri na-

táčaní fi lmu budú využité aj ďal-

šie historické priestory v B. Štiav-

nici. 21. a  22.2. opäť rezonovala 

v  médiách problematika plánova-

ného odsťahovania Slovenského 

vodohospodárskeho podniku, š.p., 

z B. Štiavnice do B. Bystrice v sú-

vislosti s  tým, že Štiavničania na 

protest proti týmto zámerom za-

čali podpisovať petíciu. 3.3. v Rá-

diu Regina o 6:20 bola spomienka 

na Eugena Ruff ínyiho, absolventa 

Baníckej a lesníckej akadémie v B. 

Štiavnici, objaviteľa Dobšinskej ľa-

dovej jaskyne v  súvislosti s  tým, 

že sa narodil 1.3.1846. Zomrel 

13.1.1924. 

Ján Novák

Štiavničania, Štiavnica, 
médiá a súvzťažnosti

Po ukončení 1.etapy sa 

v najbližších dňoch začne 

ďalšia etapa sadových úprav, 

ktorej cieľom je novou 

výsadbou zabezpečiť skráš-

lenie ulice, vytvorenie izolácie 

medzi miestnou komunikáciou 

a chodníkom pre peších 

pomocou stromov, krov, 

trvaliek a okrasných tráv. 

Navrhované stromy svojím kvitnutím 

zabezpečia oživenie plochy v jarných 

mesiacoch. Následne po odkvitnu-

tí stromov preberie funkciu oživenia 

a pestrosti verejného priestoru počas 

leta až do jesene okrasný záhon z trva-

liek, okrasných tráv a kvitnúcich krí-

kov. Výsadbou záhonu sa vytvorí es-

tetická izolácia medzi chodníkom pre 

peších a miestnej komunikácie.

V 1.etape boli vysadené tieto druhy: 

6 ks – čerešňa pílkatá (stromy), tr-

valky: 60 ks – astra krovitá, 35 ks – 

kráska praslenová, 50 ks – echinacea 

purpurová, 30 ks – gaura, 40 ks – ku-

kučka, 70 ks – margarétka, 35 ks – 

kocúrnik záhradný, 30 ks – pupalka, 

45ks – levandula, 40 ks – rudbekia, 

45 ks – rozchodníkovec, 18 ks – bez-

kolenec belasý ( tráva), 23 ks – perovec 

psiarkovitý (tráva).

V  najbližších dňoch bude prebiehať 

výrub drevín a  začne sa s  prácami 

2. etapy. Prosíme preto všetkých oby-

vateľov Dolnej ulice o  zhovievavosť, 

spolupatričnosť, ohľaduplnosť a  tr-

pezlivosť pri vykonávaných prácach, 

ktoré si budú vyžadovať väčšiu inten-

zitu hluku a pohyb. Vopred ďakujeme 

za porozumenie. 

MsÚ

Pokračovanie sadových úprav 
na Dolnej ulici

Sadová výsadba na Dolnej ulici  foto Archív MsÚ

Oznámenie
o prerušení distribúcie elektriny

Oznamujeme Vám, že bude pre-

rušená distribúcia elektriny z  dô-

vodu odstraňovania porúch na za-

riadeniach distribučnej sústavy 

prevádzkovateľa distribučnej sú-

stavy spoločnosti Stredoslovenská 

distribučná, a.s.. Bez el. energie 

budú v Banskej Štiavnici:

– 27.3.2019 v čase od 8:00 – 16:30 

na ul.: Dolná, Križovatka, Malé tr-

hovisko, Pod Trojickým vrchom.

– 3.4.2019 v čase od 8:30 – 15:30 

na ul.: Kolpašská. 

Ďakujeme za porozumenie!

Július Bodor, riaditeľ sekcie 

Dispečingy Stredoslovenská 

distribučná, a.s.

Oznam
Dňa 29.3.2019 od 9:00 hod. do 

14:00 hod. budú pracovníci DÚ 

Banská Bystrica pobočka Žiar nad 

Hronom preberať daňové prizna-

nia 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

Vyhlásenie 
výberového konania 

Mesto Banská Štiavnica,  zastúpe-

né primátorkou mesta Mgr. Nadež-

dou Babiakovou vypisuje výberové 

konanie na obsadenie funkcie: Od-

borný zamestnanec na odd. vý-

stavby ÚP a ŽP. Informácie o pra-

covnom mieste – stručná náplň 

práce: samostatná odborná prá-

ca vo vecne vymedzenej oblasti sa-

mosprávy, samostatne vykonáva 

investorsko-inžiniersku činnosť na 

stavbách fi nancovaných zo zdro-

jov mesta a  mimorozpočtových 

zdrojov, spracovávanie podkladov 

k  rozpočtu mesta na stavebné ak-

cie mesta, rozpočtová činnosť v ob-

lasti stavebníctva, vypracovanie od-

borných podkladov pre žiadosti 

o fi nančné príspevky z MK SR, en-

viromentálnych fondov a iných mi-

morozpočtových zdrojov, príprava 

rozpočtov stavebných akcií v progra-

me Cenkros, príp. obdobný. Kvalifi -

kačné predpoklady: VŠ vzdelanie 

II. st., resp. stredoškolské vzdela-

nie stavebného zamerania. Iné po-

žiadavky a  osobnostné predpo-

klady: občianska bezúhonnosť, 

ovládanie práce s PC, prax v odbore 

a  znalosť legislatívy, komunikatív-

nosť, zmysel pre zodpovednosť, dô-

slednosť a  samostatnosť. Zoznam 

požadovaných dokladov: žiadosť 

o prijatie na uvedenú pozíciu (mo-

tivačný list) spolu s uvedenými kon-

taktnými údajmi, stručný profesijný 

životopis, overený doklad o dosiah-

nutom stupni vzdelania, výpis z re-

gistra trestov nie starší ako 3 mesia-

ce, písomný súhlas pre spracovanie 

osobných údajov pre účely výbero-

vého konania podľa zák. č. 18/2018 

Z.z. o  ochrane osobných údajov 

v  znení neskorších predpisov. Po-

núkaný plat: plat v zmysle Zákona 

č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní za-

mestnancov pri výkone práce vo ve-

rejnom záujme v  znení neskorších 

predpisov (platová trieda – 6, plato-

vý st. – podľa odpracovaných rokov 

v odbore, platový tarif podľa platovej 

triedy a platových stupňov 688,50€ 

až 826,50€). Predpokladaný ná-

stup 1.4.2019. Žiadosť o  prijatie 

do pracovného pomeru je potrebné 

doručiť do 18.3.2019 osobne, ale-

bo poštou na adresu: MsÚ Banská 

Štiavnica, Radničné nám. 1, 969 24 

Banská Štiavnica s označením „Vý-

berové konanie – odd. výstavby ÚP a ŽP.

Bližšie info: tel. č. 0907/722 840 – 

Ing. Kladivíková, ved. odd. výstav-

by, ÚP a ŽP.

Mgr. Nadežda Babiaková,

primátorka mesta
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„Je neuveriteľné, že mnohé hviezdy 

a celebrity vyrástli za tzv. komunistic-

kého temna.“

Ján Petrík

Dnes kolujú neoverené 

a  nepravdivé správy, že mesto im 

poskytlo objekt za 1 Sk, čo chcem 

dementovať, že toto sa nezakladá 

na pravde, pretože pre sídlo SVP, 

š.p., bola zo strany vtedajšieho Mi-

nisterstva pôdohospodárstva za-

kúpená budova od inej právnickej 

osoby v hodnote 13 203 629 Sk – 

historický objekt – národná kultúr-

na pamiatka v  dezolátnom stave. 

Išlo o  objekt v  centre MPR, ktorý 

následne bol zrekonštruovaný zo 

štátnych prostriedkov pre sídlo ge-

nerálneho riaditeľstva. A tak sa po-

stupne v  B. Štiavnici začali vytvá-

rať podmienky pre SVP, š.p., ktorý 

následne odkúpil objekt aj pre rie-

šenie ubytovania zamestnancov, 

riešenie bytovej otázky zamest-

nancov a  vytvorili sa podmienky 

pre fungovanie novozriadeného 

SVP, š.p., v  B. Štiavnici. Následne 

v roku 2002 Národná rada SR prija-

la osobitný zákon č. 100/2002 Z. z. 

o ochrane a rozvoji územia B. Štiav-

nice a okolia, kde v §4 má Vláda SR 

napomáhať pri zachovaní a rozvoji 

administratívneho, hospodárskeho 

a kultúrneho postavenia B. Štiavni-

ce v rámci SR. Tu sa však deje úpl-

ný opak. Vziať z B. Štiavnice sídlo 

SVP, š.p., predať zrekonštruované 

historické budovy a  po nás poto-

pa. Argumentácie, o ktoré sa opie-

ra Ministerstvo ŽP SR a  vedenie 

SVP, š.p., že presťahovanie bude 

predstavovať ekonomickú úsporu 

je síce pekná vec, ale po preštudo-

vaní auditu by sa mali zamerať pre-

dovšetkým na ekonomické úspo-

ry, o ktorých hovorí uvedený audit. 

Uvediem niektoré z nich: racionali-

zácia využitia nehnuteľností – zru-

šenie vlastných rekreačných a doš-

koľovacích stredísk, racionalizácia 

využitia administratívnych budov 

napr. v B. Bystrici, Košiciach a ďal-

šie návrhy pre ekonomickú racio-

nalizáciu a  úsporu. Audit neho-

vorí o  nadbytočnosti budov v  B. 

Štiavnici. Nehovorí o  nedostat-

ku priestorov a už vôbec nie o do-

chádzke zamestnancov do B. Štiav-

nice z  hľadiska úspory, čo by bola 

aj vec úplne spochybniteľná. Počty 

zamestnancov, ktorí sú z B. Štiav-

nice a  okolia sa nezhodujú s  rea-

litou. Pretože z B. Štiavnice a blíz-

keho okolia je zamestnaných 54 

zamestnancov, samotných Bansko-

bystričanov je 7. A preto sa pýtam, 

do B. Bystrice zamestnanci dochá-

dzať nebudú? Toto nie je ekonomic-

ká argumentácia. Tu sa ešte vrátim 

k  argumentácii, že v  B. Štiavnici 

im budova priestorovo nepostaču-

je. Mesto poskytlo SVP, š.p., v mi-

nulosti aj priestory objektu Belhá-

zyovského domu, ktoré SVP, š.p., 

vrátilo a  v  súčasnosti im poskytlo 

k  dispozícii objekt na Radničnom 

nám. č. 5.

Veľmi ma zaujal návrh pre usporia-

danie sídiel štátneho podniku a prí-

spevkových organizácií rezortu Mi-

nisterstva ŽP SR. 

Krok 1 – zámena budovy s Minis-

terstvom práce, SV a  R SR, v  kto-

rej by malo byť umiestnené budú-

ce sídlo SVP, š.p., pričom doplatok 

v  zámennej zmluve činil 860 tis. 

EUR. Ďalej návrh, ktorý obsahu-

je, kde dotknuté organizácie SVP, 

š.p., ŠOP SR a  SAŽP ako sa budú 

priestorovo riešiť a  ktoré budovy 

sú navrhnuté na odpredaj. A medzi 

nimi samozrejme sú historická bu-

dova, v ktorej má sídlo podnikové 

riaditeľstvo SVP, š.p., ako aj odpre-

daj budovy na Kammerhofskej uli-

ci 26, kde sídli ŠOP v B. Štiavnici.

Samospráva mesta a  obyvatelia 

mesta i celého okresu sú presvedče-

ní, že uvedené rozhodnutie o pre-

sťahovaní SVP, š.p., z B. Štiavnice je 

v rozpore so zákonom č. 100/2002 

Z. z. o ochrane a rozvoji územia B. 

Štiavnice a okolia, ako aj samotné-

ho uznesenia Vlády SR, a to priamo 

samotnými ústrednými orgánmi 

štátnej správy SR.

Nikdy v  minulosti ani jedna vlá-

da ani ministerstvo nepristúpilo 

k tomu, aby boli v B. Štiavnici lik-

vidované práve tie najvýznamnej-

šie inštitúcie. Snahou Vlády SR 

a teda aj MŽP SR má byť aj v zmys-

le osobitného zákona č. 100/2002 

Z. z. o ochrane a rozvoji územia B. 

Štiavnice a  okolia napomáhať pri 

zachovaní a  rozvoji administratív-

neho, hospodárskeho a  kultúrne-

ho postavenia B. Štiavnice v rámci 

SR. Preto snahou Vlády SR a  teda 

aj MŽP SR má byť v zmysle spomí-

naného zákona zachovanie inštitú-

cií v našom meste. V tomto prípa-

de rozhodlo Ministerstvo ŽP SR, že 

SVP, š.p., v B. Štiavnici sa odsťahuje 

do B. Bystrice. 

Pýtam sa ako je možné, že mesto 

Banská Štiavnica a  jeho predstavi-

telia sa o takýchto krokoch MŽP SR 

a Vlády SR musia dozvedieť z rôz-

nych kuloárov, nikto sa nepýta na 

ich stanovisko a nikto s nimi neko-

munikuje.

Ako je možné, že Mesto Banská 

Štiavnica nebolo oslovené vo veci 

týkajúcej sa sťahovania. Kto a  na 

základe čoho rozhodol, že pre uve-

dený účel bude najvhodnejšia prá-

ve budova v  B. Bystrici, ktorá ani 

nebola majetkom MŽP, až násled-

ne bola zamenená s  MPSVaR za 

nehnuteľný majetok štátu v  k. 

ú. Štrba s  fi nančným doplatkom 

v prospech SVP, š.p..

Vážení spoluobčania,

komunikovala som v  tejto záleži-

tosti od júla minulého roka per-

manentne, niekedy aj viackrát 

s predsedom vlády SR, ministrom 

životného prostredia SR, predse-

dom parlamentu, ministrom za-

hraničných vecí a  európskych zá-

ležitostí SR, ktorý je aj súčasne 

predsedom Slovenskej komisie pre 

UNESCO a  ďalšími. Informova-

la som o  uvedenej veci podrobne 

aj prostredníctvom Štiavnických 

novín. Od 20.2.2019 je spisovaná 

proti sťahovaniu samostatná petí-

cia, na ktorej je do dnešného dňa 

podpísaných vyše 1500 obyvate-

ľov. Samozrejme, vo veci konáme 

ďalej, ak nebudeme ešte v priebe-

hu marca 2019 úspešní, vieme si 

predstaviť aj ďalšie ďaleko výraz-

nejšie protestné akcie, v  ktorých 

určite naše mesto a  moji spolu-

občania nebudú osamotení, ďal-

šie podujatia a  legislatívne kroky 

na podporu zachovania sídla SVP, 

š.p., v B. Štiavnici.

V  prípade odsťahovania SVP, š.p., 

do B. Bystrice budem sledovať nie-

len ďalší osud spomínaných histo-

rických budov nášho mesta, nalo-

ženie s historickými budovami v B. 

Štiavnici, ktoré sú zapísané na Zo-

zname UNESCO, ale aj vynalože-

né fi nančné prostriedky a  ostatné 

náklady súvisiace s presťahovaním 

SVP, š.p.. 

Samospráva mesta trvá na prehod-

notení rozhodnutia o  zmene sídla 

podnikového riaditeľstva SVP, š.p..

Zároveň sa s  našou požiadavkou 

obraciame opätovne aj s argumen-

táciami na predsedu vlády SR, mi-

nistra životného prostredia a v sú-

časnosti pripravujeme list na 

všetkých poslancov NR SR. Pevne 

verím, že celej vládnej koalícii nie je 

ľahostajný osud B. Štiavnice a pod-

ľa svojho svedomia prehodnotia 

rozhodnutie o  zmene sídla SVP, 

š.p., v B. Štiavnici.

Mgr. Nadežda Babiaková, 

primátorka mesta

�1.str.

čriepok

Mestská samospráva sa nevzdáva Oznam

Výbor Miestnej organizácie SRZ 

v Banskej Štiavnici oznamuje svo-

jim členom, že výročná členská 

schôdza sa uskutoční dňa 9. mar-

ca 2019 o 8:00 hod. v kine Aka-

demik v Banskej Štiavnici s nasle-

dovným programom:

l. Otvorenie schôdze

2. Voľba predsedníctva, mandáto-

vej 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  úlov-

koch 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 čle-

nom MO SRZ

12. Diskusia

13. Návrh uznesenia z  členskej 

schôdze pre rok 2019

14. Záver – ukončenie schôdze.

Ján Mravík, 

podpredseda MO SRZ

Akvatlon 
pre všetkých 2019

V Bratislave sa 3.3. uskutočnil slo-

venský pohár v akvatlone, na tra-

ti 1 km plávanie a 5 km beh. Pre-

tekov sa zúčastnilo 50 mužov 

a  žien. V  kategórii mužov do 39 

r. zvíťazil B. Obergries z BB. Vete-

ránska v kategória, 40 – 49 r. mala 

aj nášho pretekára z  BŠ. Rado 

Nemčok obsadil 2.m., keď po plá-

vaní časom 13:06 jasne viedol, ale 

náročný kopcovitý beh v lese, na-

koniec zmenil poradie. Sezóna 

2019 len začína a  úspechy snáď 

budú pokračovať aj tento rok. 

KMT BŠ
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Predmet predaja

– bytov v bytovom dome súp. č. 11 

na ul. Nám. sv. Trojice č. 7 v Ban-

skej Štiavnici, a to:

– bytu č. 2/C nachádzajúceho sa 

na 2. poschodí bytového domu 

súp. č. 11 na ul. Nám. sv. Trojice 

č. 7, spoluvlastníckeho podielu na 

spoločných častiach a  spoločných 

zariadeniach domu a na príslušen-

stve vo veľkosti 11700/115800 

a  spoluvlastníckeho podielu na 

pozemku par. č. CKN 3199/1 vo 

výmere 652m2, zastavané plo-

chy a  nádvoria, na ktorom je by-

tový dom postavený, vo veľkosti 

11700/115800.

Nehnuteľnosti sú vedené na Ka-

tastrálnom odbore Okresného 

úradu v Banskej Štiavnici na LV č. 

6562 (pod B1 v celosti) pre okres 

Banská Štiavnica, obec Banská 

Štiavnica, k. ú. Banská Štiavnica.

Ide o majetok, ktorý je pre Mesto 

Banská Štiavnica nadbytočný 

a neupotrebiteľný.

Spôsob predaja majetku ako prí-

pad hodný osobitného zreteľa za 

cenu určenú dohodou vo výške 

0,03€ do vlastníctva:

– bytu č. 2/C nachádzajúceho sa na 

2. poschodí bytového domu súp. č. 

11 na ul. Nám. sv. Trojice č. 7, spo-

luvlastníckeho podielu na spoloč-

ných častiach a  spoločných zaria-

deniach domu a  na príslušenstve 

vo veľkosti 11700/115800 a  spo-

luvlastníckeho podielu na pozem-

ku par. č. CKN 3199/1 vo výmere 

652m2, zastavané plochy a nádvo-

ria, na ktorom je bytový dom posta-

vený, vo veľkosti 11700/115800 

do vlastníctva Mgr. Jána Švantne-

ra, rod. Švantnera, trvalo bytom 

Rozvodná 3, 831 01 Bratislava 37.

Zámer na prevod citovaného ma-

jetku bol schválený uznesením 

MsZ č. 9/2019 zo dňa: 6.2.2019.

Spôsob predaja a dôvody predaja sú 

zverejnené na úradnej tabuli mes-

ta a na www.banskastiavnica.sk.

Bližšie informácie k  zámeru pre-

daja majetku Vám v  prípade zá-

ujmu poskytneme na Mestskom 

úrade v  Banskej Štiavnici, odd. 

právnom a  správy majetku, tel.: 

045 – 6949642, email: marianna.

orgoniova@banskastiavnica.sk.

MsÚ

Zámer predaja majetku mesta 
Banská Štiavnica č. 1/2019

Mesto Banská Štiavnica 

v zmysle príslušných ustano-

vení zákona SNR č. 138/1991 

Zb., o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov zverej-

ňuje:

A) podľa §9a, ods. 8, písm. e) záko-

na SNR č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v  znení neskorších predpisov 

ako prípad hodný osobitného zreteľa

Zámer Mesta Banská Štiavnica č. 

2/2019 na prevod pozemku

– parc. číslo C KN 3890/3, o výmere 

42m2, záhrada pozemku parc. číslo 

E KN 6409/100, o  výmere 86m2, 

ostatná plocha v k. ú. Banská Štiav-

nica, pre kupujúceho MUDr. J. Ba-

láž, za kúpnu cenu stanovenú zna-

leckým posudkom.

Zámer Mesta Banská Štiavnica č. 

3/2019 na prevod pozemkov

– parc. číslo C KN 1546/1, o výme-

re 98m2, zastavané plochy a nádvo-

ria, parc. číslo C KN 1547/3, o vý-

mere 6m2, záhrada, parc. číslo C KN 

1547/4, o výmere 235m2, záhrada, 

v k. ú. Banská Štiavnica, pre kupu-

júcich L. Bernátha s manželkou D. 

Bernáthovou, za kúpnu cenu sta-

novenú znaleckým posudkom.

Zámer Mesta Banská Štiavnica č. 

4/2019 na prevod pozemkov

– parc. číslo C KN 4590/1, o celko-

vej výmere 13318m2, trvalý tráv-

ny porast, v k. ú. Banská Štiavnica, 

z ktorého sa geometrickým plánom 

odčlení cca 250m2, pre kupujúcich 

M. Osvald s manželkou L. Osvaldo-

vou, za kúpnu cenu stanovenú zna-

leckým posudkom.

Zámer Mesta Banská Štiavnica č. 

5/2019 na prevod pozemku

– parc. číslo C KN 1815/4, o výme-

re 118m2, zastavané plochy a  ná-

dvoria, v k. ú. Banská Štiavnica, pre 

kupujúcich Ing. S. Palovič s manžel-

kou Mgr. M. Palovičovou, za kúp-

nu cenu stanovenú znaleckým po-

sudkom.

Zámer Mesta Banská Štiavnica č. 

6/2019 na prevod pozemkov

– parc. číslo E KN 6409/76, o cel-

kovej výmere 55m2, ostatná plocha 

a parc. číslo E KN 1081/1, o celko-

vej výmere 50m2, TTP, v k. ú. Ban-

ská Štiavnica, pre kupujúceho S. 

Vančo, za kúpnu cenu stanovenú 

znaleckým posudkom.

Zámer Mesta Banská Štiavnica č. 

7/2019 na prevod pozemkov

– parc. číslo E KN 2645/13, TTP 

o výmere 26m2 a parc. číslo E KN 

2645/49, TTP o  výmere 218m2, 

v k. ú. Banská Štiavnica, pre kupu-

júceho Ing. J. Krnáč, za kúpnu cenu 

stanovenú znaleckým posudkom.

Zámer Mesta Banská Štiavnica č. 

8/2019 na prevod pozemkov

– parc. číslo C KN 1549/1, o výme-

re 254m2, záhrady, parc. číslo C KN 

1548/4, o výmere 41m2, zastavané 

plochy a nádvoria a parc. číslo C KN 

1548/5, o výmere 25m2, zastavané 

plochy a nádvoria, pre kupujúcu M. 

Luptáková, za kúpnu cenu stanove-

nú znaleckým posudkom.

Zámer Mesta Banská Štiavnica č. 

9/2019 na prevod pozemku

– parc. číslo C KN 1243/4, o výme-

re 337m2, záhrada, pre kupujúcich 

J. Blaško s  manželkou Ľ. Blaško-

vou, za kúpnu cenu stanovenú zna-

leckým posudkom,

B) podľa §9a, ods. 9, písm. c) záko-

na SNR č. 138/1991 Zb. o  majet-

ku obcí v znení neskorších predpi-

sov ako prípad hodný osobitného 

zreteľa

Zámer Mesta Banská Štiavnica č. 

10/2019 na prenájom pozemku

– parc. č. C KN 131/1 o  výmere 

425m2 záhrada v  k. ú. Banky, pre 

nájomcov I. Macko s manželkou J. 

Mackovou, s  ročným nájomným 

stanoveným dohodou v  súlade so 

zásadami hospodárenia a  nakla-

dania s majetkom obce a  s majet-

kom štátu, ktorý bol zverený Mestu 

Banská Štiavnica.

Úplné znenie zverejnených záme-

rov je zverejnené na úradnej ta-

buli a  internetovej stránke mesta 

www.banskastiavnica.sk.

Bližšie informácie: Mestský úrad, 

oddelenie právne a správy majetku, 

tel.č.: 045/6949637.

MsÚ

Zverejnenie zámerov nakladania 
s majetkom mesta

ponuka 
práce

1. Čašník/-čka, Distaho, s.r.o., 

Svätý Anton 81 ,za mesiac od 

624€, VPM 1, ÚSO, nástup ih-

neď

2. Čašník, servírka a  kuchár, 

Topky, s. r. o., Počúvadlo 199, p. 

Makovínyová tel.: 0905812761, 

0456994115, za mesiac od 480 

– a 800€, VPM 1+1, ÚSO, aspoň 

3 mesiace praxe, nástup ihneď

3. Frézar, Gredos, s.r.o., Štiav-

nické Bane 260, 0903649835 

tel.: p. Gregáň, za mesiac od 

520€ VPM 1, ÚSO, nástup ihneď

4. Kuchár okrem šéfkuchára, p. 

Tužinský, A. Kmeťa 14, B. Štiav-

nica, tel.: 0903506693, e-mail: 

senk.sk@post.sk, za mesiac od 

600€, VPM 1, SO, nástup ihneď

5. Lekár, Svet zdravia, 

a.s., Bratská 17, B. Štiav-

nica, p. Zimanová tel.: 

0911330486, e-mail: lubomira.

zimanova@svetzdravia.com, za 

mesiac od 1192,50€, VPM 2, 

VŠ 2.st., aspoň 6 mesiacov prax, 

nástup ihneď

6. Montér suchých stavieb/

sádrokartonár, LKM building, 

s. r. o., Banská Belá 501, tel.: 

0902633011, e-mail: marimario.

pecnik77@gmail.com, za hodi-

nu od 10€, VPM 4, ÚSO, nástup 

ihneď

7. Murár /stolár – majster/

stolár, Obnova, s.r.o., Ná-

mestie sv. Trojice 22, B. Štiav-

nica, p. Mlynáriková, tel.: 

0948900229, e-mail: job@

obnova.eu, za hodinu od 5€/od 

800€/od 600€, VPM 1+1+1, ZV, 

aspoň 4 roky/2 roky praxe, ná-

stup ihneď

Spracovala z podkladov 

ÚPSVaR BŠ: Ingrid Kosmeľová

Pozvánka
OZ Život a  zdravie a  MsÚ odd. 

KŠaMK Vás pozývajú na besedu 

dňa 19. marca 2019 s  lektorom 

Jaromírom Novotom na tému: 

„Strukoviny – nenápadné bohat-

stvo“ a dňa 2. apríla 2019 s  lek-

torkou RNDr. Ľubov Ludhovou 

na tému: „Vitamín D ako ho nepo-

známe“. Besedy sa uskutočnia 

o  17:00 v  priestoroch Kultúrne-

ho centra na Kammerhofskej 1 

v  Banskej Štiavnici. Bližšie info: 

www.zivotazdravie.sk. Ste srdeč-

ne vítaní! 

OZ Život a zdravie
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kam v BŠ 
a okolí ?

Celé to začalo pred niekoľkými 

rokmi nezištným darom 

hasičov Übach-Palenberg 

v podobe zásahových odevov 

neskôr to bola návšteva Ralfa 

Johnen z pani manželkou 

a kamarátmi, kolegami 

hasičmi z Übach-Palenberg vo 

Svätom Antone. 

A  tak vzniklo kamarátstvo medzi 

dvoma hasičskými zbormi, ktoré sa 

prehlbovalo. Keď im hasiči vo Svä-

tom Antone ukázali techniku akú 

majú, prekvapilo ich to s akou starou 

technikou pracujeme. Po návšteve 

v Übach-Palenberg vznikla myšlienka 

darovania hasičského auta, a  tak po 

čase veľkého úsilia myšlienka sa stala 

skutočnosťou.

Hasičské auto spolu s vybavením bolo 

venované kamarátom do Svätého An-

tona

Bez byrokracie a  rýchlo bolo mož-

né odovzdať kamarátom hasičom do 

Svätého Antona na Slovensko vyra-

dené, ale ešte plne funkčné hasiace 

vozidlo LF 8/6 z roku 1997. S 16 000 

najazdenými kilometrami, 177 kon-

skými silami a  nádržou na 600 l, 

s  prípustnou celkovou hmotnosťou 

9000 kg auto výrobcu Iveco bude slú-

žiť na Slovensku.

Srdečné slová vďaky za užitočný dar 

predniesol zástupca starostu Sväté-

ho Antona, pán Jozef Binder: „Je pre 

nás neuveriteľne veľkou cťou, že práve my, 

dobrovoľní hasiči vo Svätom Antone, do-

stávame taký veľkolepý dar. Hasičské vo-

zidlo nám umožní zúčastniť sa zásahov, 

ktoré pre nás predtým neboli možné. Teraz 

môžeme podporiť aj našich hasičov z povo-

lania.“

Pomôže nám aj na hasičských súťa-

žiach, povedal Binder, a  tiež vozidlo 

bude vhodné pre výchovu mládeže. 

S  pozvaním na návštevu Slovenska 

vyjadril Jozef Binder srdečnú vďaku 

primátorovi Wolfgangovi Jungnit-

schovi.

Michal Kružlic, predseda – veliteľ svä-

toantonských hasičov, odovzdal po-

zdrav od hasičov Svätého Antona. 

Bol tiež nadšený, že šéfovia hasičov 

z  Übachu-Palenbergu Manfred Ha-

vetz a Ralf Johnen, dokázali presved-

čiť všetky výbory mesta o tom, že ha-

sičské vozidlo bude odteraz slúžiť na 

Slovensku. „V našej obci môžeme odteraz 

pracovať omnoho profesionálnejšie a naši 

hasiči sú cez hasičský odev, ktorý nám tiež 

bol daný k dispozícii, vynikajúco chránení 

pri požiaroch a živelných pohromách. Aj za 

to veľmi pekne ďakujeme.“

Následne Michal Kružlic odovzdal 

Manfredovi Havetz a Ralfovi Johnen 

medailu za spoluprácu III. Stupňa, 

navrhnutú Hasičmi Svätého Antona 

a odovzdal im dar od Hasičov Svätého 

Antona v podobe hasičskej sekery. Za-

končil to slovami „Táto sekera je znakom 

našej spolupráce, ktorá prekonáva hranice, 

veľkú vzdialenosť a rečovú bariéru, je od-

kazom aj pre budúce generácie ako by mali 

hasiči spolupracovať.“

Zdroj: Geilenkirchener Zeitung

INZERCIA

Dar z Nemecka v službe na Slovensku

Darovanie hasičského auta  foto Archív GZ

8.3. Dielnička v Kammerhofe. Diel-

ničky pre šikovné detičky. SBM – 

Kammerhof, BS, 12:00.

8.3. Masterclass Mareka Šulíka. 

Premietanie ukážok z  dokum. fi l-

mov. Kino Akademik, Nám. sv. Tro-

jice, BŠ, 18:00.

8./9.3. Festival vín Vulkán. Ochut-

návka vín z 3 sopiek. Vinocentrum 

+ centrum BŠ, od 20:00.

8.3. Koncert: Silvia Josifoska & 

Ondro Krajňák. Archanjel, Radnič. 

nám. 10 B, BŠ, 21:00.

9.3. Úvodná lekcia Filmového kur-

zu. Mesto kultúry 2019. KC, Kam-

mer. 1, BŠ, 9:00.

9.3. Farebný workshop Chalk Paint. 

sFarbami.sk, Kammer. 2, BŠ, 9:30.

9.3. Divadlo: Šialené nožničky. Ko-

mediálne predstavenie. KC, Kam-

mer. 1, BŠ, 17:00.

9.3. Autorské čítenie: Márius Kop-

csay. Prezentácia knihy Stena. KC 

Eleuzína, Hor. ružová 1, BŠ, 17:00.

9./12.3. Festival: Créme de la cré-

me. Týždeň fran. fi lmu. Kino Aka-

demik, Nám. sv. Trojice 1. BŠ, od 

18:30.

9.3. Koncert: Klipers /synthfolk/. 

Slovenský indie projekt. KC Eleuzí-

na, Hor. ružová 1, BŠ, 20:00.

9.3. Večer kúziel a  mágie. Triky 

a  efekty v  dynamickej show. Tro-

tuar cafe, A. Kmeťa 14/126, BŠ, 

20:00.

10.3. Voňavé nedele v prírode. Aro-

materapia pre všetkých. Chata Le-

sanka, 14:00.

13.3. Geobádateľňa pre všetkých. 

Zábavné pokusy a aktivity pre ma-

lých aj veľkých. SBM – Mineral. ex-

pozícia, BŠ, 13:00.

13.3. Dielnička v  Kammerhofe. 

Dielničky pre šikovné detičky. SBM 

– Kammerhof, BS, 14:00.

14.3. Deň otvorených dverí v ško-

le Bakomi. Gwer. – Göll. 6, BŠ, od 

8:15.

Región Banská Štiavnica

Mestská 
knižnica
v priestoroch Rubigallu

Otváracie hodiny:

Po, Ut, St, Pi: 8:00 – 17:00

Štvrtok: 13:00 – 17:00

Kontakt: 045/694 96 58

Obedňajšia prestávka: 

11:30 – 12:00

email: kniznica@banskastiavnica.sk

MsK
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oznamy, 
spomienky

Oznam
Slovenský zväz telesne postihnu-

tých v B. Štiavnici oznamuje svo-

jim členom, že organizuje 3-dňo-

vý 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  všet-

kým ďalším priaznivcom a  záu-

jemcom o  informácie k  členstvu 

a pod., že úradné hodiny v kan-

celárii zväzu sú: pondelok, uto-

rok 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

Súťaž 
v reze ovocných drevín

Banská Štiavnica – Štefultov 

prvýkrát v histórii SZZ sa koná 

celoslovenská súťaž v reze ovoc-

ných stromov. Súťaž je určená 

predovšetkým členom záhrad-

károv, ktorí ukážu svoje znalos-

ti v  reze stromov a  koná sa vo 

Svätom Antone v sade u p. Kon-

deka. Súťaž sprevádzajú aj od-

borné prednášky lektoriek ovo-

cinárstva, ktoré sa budú konať 

na ranči Nádej u p. Bindera. Ví-

ťaz sútaže získa zlaté nožnice 

a vecné ceny získajú aj umiest-

není v  poradí. Pozývame dňa 

23.3.2019 aj nečlenov, príďte 

povzbudiť našich členov a všet-

ci môžete získať vedomosti. Ob-

čerstvenie zabezpečené na ran-

či Nádej. 

Výbor ZO – SZZ v Štefultove

V roku 2018 obohatili 

zbierkový fond Slovenského 

banského múzea (SBM) 

viaceré nové predmety. 

Väčšina z nich (podobne ako v ostat-

ných rokoch) bola získaná darom od 

občanov, ďalšie získalo múzeum vlast-

ným výskumom (zberom) a  kúpou. 

Z darcov (okrem zamestnancov mú-

zea) a darovaných predmetov spome-

niem: Janu Garajovú z Nových Zám-

kov (múzeu darovala sklenenú fľašu), 

Radovana Galada z Prenčova (daroval 

vzorku minerálu pyrit), Milana Ker-

na z Brna (daroval knihu a fotografi u 

banského odborníka Antala Pécha) 

a Tomáša Klepocha z Bratislavy – re-

prezentanta mladšej strednej gene-

rácie výtvarníkov súčasnej sloven-

skej výtvarnej scény. Jeho tri grafi ky 

z roku 2017 (z cyklu „Observer“ uve-

deného v  Galérii Jozefa Kollára za-

čiatkom roka 2018) rozšíria grafi ckú 

kolekciu umelecko-historickej zbier-

ky múzea o prejavy súčasnej grafi ky 

s námetovým kontextom v regionál-

nom prostredí. Medzi darcov patrí aj 

Ján Považan z  Banskej Belej (daro-

val múzeu limnokvarcit, kalcit, hya-

lit). Zbierku minerálov nám darova-

la aj Štefánia Matejkovičová z Pezinka 

(súbor obsahuje napr. vzorky antimo-

nitu, kalcitu, chalcedónu, aragonitu). 

Súčasťou jej daru sú aj fotografi e z ba-

níckej činnosti manžela, strelmajstra 

Celestína Matejkoviča.

Niekoľko predmetov sa múzeu poda-

rilo získať prostredníctvom podujatia 

Haraburdy alebo Bazár (ne)potreb-

ných vecí (pomôcky z  domácnosti, 

odevné súčiastky, plagáty, remeselné 

nástroje, banská prilba a pod.).

Ďalším spôsobom nadobúdania no-

vých predmetov je vlastný výskum/

zber. V roku 2018 boli v rámci neho 

získané predmety z  archeologic-

kých výskumov v  lokalite Hontian-

ske Nemce (výskum riaditeľa múzea 

Jozefa Labudu). Vedúci oddelenia 

geológie Peter Jancsy vlastným vý-

skumom získal minerál z lokality Hli-

ník nad Hronom, okrem toho väčšie 

množstvo vzoriek minerálov z  rôz-

nych lokalít múzeu aj daroval. V rám-

ci výskumu v SBM bola zaevidovaná 

aj rozsiahlejšia kolekcia predmetov 

z  pozostalosti po maliarovi Edmun-

dovi Gwerkovi. Do tejto kategórie 

zaraďujem aj získanie piatich kusov 

kovaných krížov z cintorínov v sprá-

ve mesta Banská Štiavnica. Predme-

ty majú po ošetrení doplniť existujú-

cu expozíciu v areáli Starého zámku. 

Na tomto mieste je vhodné spomenúť 

náklonnosť a podporu vedenia mesta 

Banská Štiavnica pri spolupráci s mú-

zeom, ktorá sa aj v oblasti rozširova-

nia jeho zbierkového fondu prejavila 

už viackrát a dúfame, že ostane zacho-

vaná aj v budúcnosti.

Kúpou bola zbierka múzea doplne-

ná o hasičskú pumpu, niekoľko lekár-

nických predmetov, výrobky z alpaky, 

pánsku a  dámsku banícku unifor-

mu,  holubníkový kremeň z  lokality 

Jergištôlňa a vedutu Banskej Štiavni-

ce z 19. storočia (zachytávajúcu netra-

dičný pohľad na mesto zo Zvonového 

vŕšku). Z oblasti výtvarného umenia 

pochádza aj najzaujímavejšia/najhod-

notnejšia akvizícia SBM v uplynulom 

roku. Je ňou kúpa štyroch obrazov 

Edmunda Gwerka – portrétov man-

želov Anny Kovácsovej a Ľudovíta Ko-

vácsa st. a ich syna Ľudovíta Kovácsa 

a jeho manželky Margity Kovácsovej. 

Všetky obrazy sú zhotovené tech-

nikou olejomaľby na plátne, vznik-

li v roku 1922. Táto, na naše pomery 

mimoriadna akvizícia nás veľmi teší, 

jej uskutočneniu pomohla najmä pod-

pora zo strany zriaďovateľa. Tú si mi-

moriadne vážime, rovnako ako pria-

zeň a záujem zo strany verejnosti. Aj 

vďaka nej sa zbierkový fond SBM ne-

ustále rozširuje.

Daniel Harvan, SBM

Nové zbierky 
Slovenského banského múzea

Edmund Gwerk, portrét Ľ. Ko-

vácsa ml.  foto archív SBM 

Už dlhé roky udržujeme 

tradície fašiangovej veselice 

v Dennom centre 2 na Šteful-

tove. 

Posledný februárový deň sa priesto-

ry denného centra hneď po prícho-

de členov začali zapĺňať pestrofareb-

nými maskami, aby sme sa spoločne 

vydali časťou Štefultov a Podsitnian-

ska na tradičný fašiangový sprievod. 

I keď tohto roku sme nemali živú hud-

bu, hravo sme si poradili len so spe-

vom a samozrejme chutnými šiškami, 

ktoré vlastnoručne upiekli a pripravi-

li naše šikovné členky. Pocestným, ba 

aj niektorým podnikateľom sme za-

spievali a ponúkali sme ich upečený-

mi šiškami. Ob-

darili sme nimi aj 

zopár detí a neza-

budli sme ani na 

pani predavačky 

v obchode. Keď sa 

košíky vyprázdni-

li, vrátili sme sa so 

spevom späť do 

denného centra, 

kde nás čakalo 

menšie pohoste-

nie a samozrejme 

nesmel chýbať na 

zahriatie ani vý-

borný čaj.

Vedúca DC 

Viera Chladná

Fašiangová veselica 
v Dennom centre Banská Štiavnica 2 – Štefultov

Fašiangové masky  foto Archív DC2

Oznam
Upozorňujeme našich prispieva-

teľov, že príjem príspevkov a  in-

zercie do aktuálneho čísla ŠN je 

vždy v pondelok do 14:00 hod. 

Ďakujeme za porozumenie! 

red.
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Poďakovanie

Touto ces-

tou by som sa 

chcel poďa-

kovať rodine, 

susedom, priateľom a  zná-

mym, ktorí sa prišli rozlúčiť 

dňa 27.2. s mojou mamkou 

p. Júliou Radjanskou. Ďa-

lej sa chcem poďakovať za 

dôstojnú rozlúčku Farskému 

úradu v B. Štiavnici, MsÚ p. 

Simonidesovej, p. prednost-

ke Ing. Ondrejmiškovej, p. 

Turčanovi a  ZUŠ p. Chova-

novej a  za prejavy sústrasti 

a kvetinové dary. 

Syn Jozef

oznamy, 
spomienky

Oznam
Pohronské osvetové stredisko Žiar 

nad Hronom – pracovisko Banská 

Štiavnica oznamuje, že od 1. mar-

ca 2019 sídli na adrese Dolná 18, 

969 01 Banská Štiavnica (budova 

Schindlerka) na 1. posch. Kontakt 

na vedúcu pracoviska: Helena Gal-

ková, 0915 819 989.

Zájazd
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.

Poďakovanie
Touto cestou chcem poďakovať p. 

Kuchtovej za výstižný a pochvalný 

článok Čarovný Klinger po tretí-

krát. Ale veľké ďakujem patrí hlav-

ne hlavným organizátorom a  jed-

nej zo zakladateľov klubu Jašterice 

zo Štiavnice, Zuzane Švidroňovej 

a  Mariánovi Čiernemu, ktorí sa 

s láskou a nadšením mesiace veno-

vali prípravám akcie. My ostatní 

sme im s radosťou pomáhali reali-

zovať ich nápady. Sme malý klub, 

ale nadšenie je obrovské. Milada 

Santorisová, Zdeno Čierny, Alica 

Waisová, Ľubo Wais, Jaro Mateja. 

Jašterica Jarka

V pondelok 11. marca sa začne medzi-

národná kampaň „Týždeň mozgu“, kto-

rá trvá do nedele 17. marca. 

Koná sa v 60 krajinách sveta a jej cie-

ľom je osveta o  problematike moz-

gu, jeho fungovaní či zlyhávaní, na-

príklad v  dôsledku Alzheimerovej 

choroby a príbuzných demencií. Slo-

vensko sa tento rok zapojí do kam-

pane dvanástykrát, pod zastrešením 

Alzheimerovej spoločnosti.

Čo by ste mali vedieť o Alzheime-

rovej chorobe?

Alzheimerova demencia je veľmi po-

maly sa rozvíjajúce degeneratívne 

ochorenie mozgu, ktoré vedie k zá-

niku nervových buniek a nervových 

spojení. Postihuje predovšetkým tie 

časti mozgu, ktoré sú dôležité pre 

pamäť, myslenie a rozumové schop-

nosti.

Ak sa pamäť a rozumové schopnosti 

narušili do tej miery, že človek už ne-

dokáže bez pomoci zvládať každoden-

né situácie, hovoríme o demencii.

Začína nenápadne a  pozvoľne, ne-

pretržite sa rozvíja v  priebehu nie-

koľkých rokov. Medzi prvé varovné 

signály tohto ochorenia patrí zhoršo-

vanie pamäti, zabúdanie nedávnych 

udalostí, mien, neschopnosť rozpo-

znávať známe miesta a neschopnosť 

orientovať sa v čase. Tieto prvé prí-

znaky ochorenia pripisujú postihnu-

tí alebo príbuzní starnutiu, stresu či 

depresii.

Alzheimerova choroba je najčastejšou 

formou demencie. Na Slovensku ňou 

trpí 50 – 60 tisíc ľudí a o túto skupinu 

sa stará približne 100 – 150 tisíc ro-

dinných príslušníkov a opatrovateľov. 

Podľa vyhlásenia Svetovej zdravotníc-

kej organizácie (WHO) je Alzheimero-

va choroba jedným z  desiatich hlav-

ných smrteľných ochorení ľudstva.

Čím skôr sa choroba rozpozná, čím 

skôr sa zaháji liečba, tým väčšia je 

šanca na zmiernenie jej priebehu.

Možnosť vyliečenia Alzheimerovej 

choroby ešte dnes nie je, sú však k dis-

pozícii lieky, ktoré môžu zmierniť jej 

príznaky a zlepšujú kvalitu života po-

stihnutých. Okrem medikamentóz-

nej liečby je veľmi dôležitá aktivizácia 

chorého (nefarmakologické prístupy 

a terapie).

Časté príznaky Alzheimerovej 

choroby, ktoré by si mal príbuzní 

všimnúť:

– Zhoršovanie pamäti, ktoré narušu-

je schopnosť plniť jednoduché úlohy 

každodenného života.

– Časté opakovanie otázok, problémy 

s formulovaním viet.

– Časté zmeny nálad a správania, ne-

záujem o okolitý svet.

– Ukladanie vecí na nesprávne a ne-

vhodné miesta, neschopnosť ich po-

tom nájsť.

– Zlá orientácia v známom prostredí – 

problém potrafi ť domov.

– Časová dezorientácia – obmedzenie 

schopnosti zapamätať si aktuálny deň 

či rok.

Zdroj: Slovenská Alzheimerova spo-

ločnosť

RÚVZ v ZH, Odd. podpory zdravia 

a výchovy k zdraviu

Týždeň mozgu – cieľom je osveta 
o jeho fungovaní či zlyhávaní

Veselú fašiangovú náladu do nášho 

zariadenia sociálnych služieb DSS 

pre deti a dospelých pri SČK v Ban-

skej Štiavnici priniesli žiaci zo Škol-

ského internátu pri SOŠ služieb 

a  lesníctva, Kolpašská 9 v  Banskej 

Štiavnici spolu so svojimi vychová-

vateľkami Mgr. Alžbetou Ivanovou 

a Mgr. Annou Possega. 

Bolo nám nielen do spevu, ale i do 

tanca. Naše poďakovanie patrí nie-

len za ich návštevu, ale predovšet-

kým ľudský prístup. Budeme sa te-

šiť na naše ďalšie stretnutie. Klienti 

a zamestnanci DSS pri SČK.

Andrea Kočalková

Poďakovanie, alebo veselé fašiangy 
v DSS

Klienti DSS pri SČK v maskách  foto Archív autora

INZERCIA
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8. Zimný fi lmový festival 

4 živly: Nula

22. – 24. 2. 2019, Banská Štiavnica

Od piatku do nedele trval v Banskej 

Štiavnici 8. ročník Zimného fi lmo-

vého festivalu 4 živly. Program ve-

novaný téme Nula ponúkol viacero 

celovečerných i krátkometrážnych fi l-

mov rôznych žánrov, krajín produk-

cie i rokov vzniku. Nechýbali rôznoro-

dé sprievodné podujatia a inšpiratívni 

hostia i hosťky.  Medzi premietnutý-

mi snímkami bola aj pätica diel vybra-

ných do fi nále súťaže Iné vízie SK. Tá 

sa zameriava na snímky balansujúce 

na pomedzí fi lmu, animácie a výtvar-

ného umenia a  na 4 živloch okrem 

premietania vyhlásili i  víťaza 3. roč-

níka. Súťaž festival organizuje v spo-

lupráci s  Přehlídkou fi lmové anima-

ce a  současného umění v  Olomouci 

a  online magazínom Kinečko. Od-

borná porota, zložená z kulturologič-

ky Miriam Lenčovej, dokumentaristu 

Tomáša Krupu a  animátora, fi lmá-

ra a grafi ckého dizajnéra Andreja Ko-

lenčíka, zvolila za víťaznú snímku Mi-

chala Žilinského s názvom Aula: Areál 

univerzálnej latencie.

„Porota sa zhodla na tom, že Žilinského 

vizuálno – výtvarné uchopenie je veľmi 

zrelé a po technickej stránke precízne vy-

pracované. Veľkú pochvalu si zaslúži uni-

verzálnosť diela, keďže obstojí na rôznych 

mediálnych platformách, patrí rovnako do 

galérie, ako aj do kín. Má potenciál oslo-

viť širšie publikum. Autorské spracovanie 

a samotný výber témy nie je prvoplánový 

a má určitý myšlienkový presah. Dôležité 

je tiež, že komunikuje s divákom, ukazu-

je mu veci z rôznych uhlov pohľadu a tým 

vlastne inšpiruje k  rozšíreniu si obzorov 

vnímania,“ píše vo svojom vyhlásení 

trojica porotcov. Obrovskému záujmu 

publika sa na festivale tešil slovenský 

fi lm Dobrá smrť, ktorý 4 živly uvied-

li v slovenskej predpremiére a za účas-

ti tvorcov – režiséra Tomáša Krupu, 

hlavného kameramana Ondřeja Szol-

losa, kameramanov Iva Mika a Mar-

tina Čecha, a tiež strihača Petra Kud-

ličku. Príbeh ťažko chorej ženy, ktorá 

sa rozhodla ukončiť svoj život euta-

náziou, bol v  kinosále banskoštiav-

nického kina Akademik nasledovaný 

diskusiou, akú fi lm s najväčšou prav-

depodobnosťou vyvolá aj po uvedení 

v kinách. Do tých sa dostane 21. mar-

ca 2019. 4 živly prinesú do Štiavnice 

kolekciu kvalitných fi lmov najbližšie 

počas 21. ročníka letnej edície podu-

jatia. Letný fi lmový festival 4 živly sa 

uskutoční v  dňoch 7. – 11. augusta 

2019 a jeho témou budú tentoraz Čís-

la. Trailer fi lmu Dobrá smrť: 

w w w . y o u t u b e . c o m /

watch?v=-SxumDIs-NU

OZ štyri živly

4 živly v Banskej Štiavnici 
odovzdali fi lmovú cenu

Tvorcovia slovenského fi lmu Dobrá smrť  foto Archív OZ 4 Živly

Svetový deň modlitieb, ktorý 

sa konal v piatok 1. marca 

2019 aj v Evanjelickom chráme 

Božom v Banskej Štiavnici, 

spojil kresťanov bratských 

cirkví v našom meste 

v úprimných prosbách k Troj-

jedinému Pánu Bohu o pomoc 

ťažko skúšaným ženám 

v Slovinsku.

Po prvýkrát sa ženy za účelom mod-

litby ofi ciálne stretli v  USA r. 1884 

a  odvtedy sa kresťania stretávajú 

každý rok, vždy prvý marcový pia-

tok, aby sa spoločne modlili za ženy 

v  rôznych krajinách sveta. Bansko-

štiavničanky, ktoré prijali pozvanie 

mladej evanjelickej kaplánky Euniky 

Jurkovej a pod jej vedením sa podie-

ľali na príprave programu SDM, pre-

žili požehnané piatkové popoludnia 

už pri samotnom nácviku programu 

na miestnej evanjelickej fare. Pani 

kaplánka im priblížila význam a his-

tóriu SDM vo svete a ako súčasť sláv-

nostného programu pripravila za-

ujímavú prezentáciu o  Slovinsku. 

Kantor Róbert Zacharovský pomá-

hal s nácvikom piesní a hudobne ich 

sprevádzal. Ochotne a v hojnom poč-

te sa k SDM pripojili sestry z rímsko-

katolíckej cirkvi a  v  modlitbách ich 

posilnili predstaviteľ Bratskej jedno-

ty baptistov Jozef Píš a ev. farár Ja-

roslav Jurko.

Ďakujeme všetkým  sestrám a  bra-

tom, ktorí prijali pozvanie k spoloč-

ným modlitbám. Ďakujeme všet-

kým, ktorí si prišli vypočuť vlastné 

životné príbehy žien zo Slovinska 

a  neostali ľahostajní. Ďakujeme za 

milodary pre organizáciu Kľúč v Slo-

vinsku a  v  neposlednom rade aj za 

chutné pohostenie v závere láskypl-

ného večera, o ktoré sa postarala ro-

dina Blašková a Ľubomír Barák.

J.B.

Svetový deň modlitieb 
v našom meste

Modlitby v evanjelickom chráme  foto Arvhív autora

Marcová 
burza 
kníh v ZŠ J. Horáka

Základná škola Jozefa Horáka 

a Čitateľský klub Slovart pozývajú 

všetkých milovníkov dobrej litera-

túry na špeciálnu marcovú burzu 

kníh!

Knižná akcia, ktorá má motivo-

vať k čítaniu nielen našich žiakov, 

sa bude konať v priestoroch Zák-

ladnej školy Jozefa Horáka už po 

druhý raz. Predávať sa budú rôz-

norodé knižné tituly vydavateľ-

stva Slovart zlacnené od 20% do 

50%, ktoré si budú môcť zakú-

piť rodičia, starí rodičia, priate-

lia, blízki, či žiaci z iných škôl a ich 

rodiny v  stredu, 13. marca, od 

12:00 do 14:00 na dolnej chodbe 

(vestibul).

Príďte sa pozrieť na unikátnu ak-

ciu, ktorá okrem predaja kvalitnej 

literatúry, ponúka aj kopu zábavy. 

Dobrých kníh jednoducho nikdy 

nie je dosť!

Veronika Inglotová

Kupujem knihy 
ako chlieb

Kupujem knihy ako chlieb,

poživeň duše hladnej.

Keď potrebujem k životu

pokrm pre myseľ ustatú,

v knihe, hoc nenápadnej,

prelistovanej mnohokrát

i zvráskavenej časom,

nájdem to, čo ma zasýti

a povie mi, kto ja som.

Kniha je dar, hoc kúpený,

hodnoty nedozernej;

neraz vykreše svetlo z tmy,

je chlieb, víno a priateľ

na veľkej tichej hostine

medzi stránkami ducha.

A diskutovať o cene?

Nie, to mi neprislúcha.

Janka Bernáthová

Informačné 
centrum
Banská Štiavnica

Otváracie hodiny: každý deň

marec: 8:00 hod. – 16.00 hod.

Nám. sv. Trojice č.6

969 01 Banská Štiavnica

e-mail: ic@banskastiavnica.sk

tel.: +421 45 694 96 53

MsÚ
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Aktuálne fi lmy v kine Akademik

Piatok 8.3. o 21:00 hod.Piatok 8.3. o 21:00 hod.
Nedeľa 10.3. o 18:30 hod.Nedeľa 10.3. o 18:30 hod.
Streda 13.3. o 18:30 hod.Streda 13.3. o 18:30 hod.
CApTAiN MArvelCApTAiN MArvel

Sci fi , akcia, dobrodružný, 132 min., Sci fi , akcia, dobrodružný, 132 min., 
MP12, vstupné: 5€. Film Captain MP12, vstupné: 5€. Film Captain 
Marvel nás zavedie do 90-tych rokov, Marvel nás zavedie do 90-tych rokov, 
doteraz nezmapovaného obdobia mar-doteraz nezmapovaného obdobia mar-
velovského univerza. Sleduje príbeh velovského univerza. Sleduje príbeh 
Carol Danversovej, ktorá sa z obyčaj-Carol Danversovej, ktorá sa z obyčaj-
nej pozemskej dievčiny stane jednou nej pozemskej dievčiny stane jednou 
z najmocnejších bytostí vo vesmíre. z najmocnejších bytostí vo vesmíre. 

Sobota 9.3. o 18:30 hod.Sobota 9.3. o 18:30 hod.
/Créme de la créme//Créme de la créme/
VerNí, NeverNí VerNí, NeverNí 

Romantický, komédia, 75 min., Romantický, komédia, 75 min., 
MP15, vstupné: 3€. Abel a Marian-MP15, vstupné: 3€. Abel a Marian-
ne sú 10 rokov rozídení. Keď sa znova ne sú 10 rokov rozídení. Keď sa znova 
stretnú, Abel sa rozhodne získať Ma-stretnú, Abel sa rozhodne získať Ma-

rianne späť. Veci sa však zmenili: Ma-rianne späť. Veci sa však zmenili: Ma-
rianne má syna Josepha a  jeho teta, rianne má syna Josepha a  jeho teta, 
mladá Éve, vyrástla. A majú tajom-mladá Éve, vyrástla. A majú tajom-
stvá, ktoré postupne odhaľujú... stvá, ktoré postupne odhaľujú... 

Nedeľa 10.3. o 16:00 hod.Nedeľa 10.3. o 16:00 hod.
Ako vYcvičiť drAkA 3Ako vYcvičiť drAkA 3

Animovaný, komédia, 104 min., MP, Animovaný, komédia, 104 min., MP, 
vstupné: 5€. Mladý Viking Štikút vstupné: 5€. Mladý Viking Štikút 
a drak Bezzubý spoločne budú hľadať a drak Bezzubý spoločne budú hľadať 
Skrytý svet, jedinú nádej na záchranu Skrytý svet, jedinú nádej na záchranu 
ľudskodračieho spoločenstva.ľudskodračieho spoločenstva.

Utorok 12.3. o 18:30 hod.Utorok 12.3. o 18:30 hod.
/Créme de la créme//Créme de la créme/
ObÁvANý ObÁvANý 

Romantický, životopisný, 102 min., Romantický, životopisný, 102 min., 
MP12, vstupné: 3€. Paríž, rok 1967. MP12, vstupné: 3€. Paríž, rok 1967. 
Jean-Luc Godard, popredný režisér Jean-Luc Godard, popredný režisér 
svojej generácie, nakrúca fi lm Číňanka svojej generácie, nakrúca fi lm Číňanka 

so sedemnásťročnou Anne Wiazem-so sedemnásťročnou Anne Wiazem-
sky – ženou, ktorú miluje a s ktorou sky – ženou, ktorú miluje a s ktorou 
sa neskôr ožení. Sú šťastní a zamilova-sa neskôr ožení. Sú šťastní a zamilova-
ní, avšak kritika fi lmu u Godarda vy-ní, avšak kritika fi lmu u Godarda vy-
volá hlboké pochybnosti, ešte znáso-volá hlboké pochybnosti, ešte znáso-
bené udalosťami v máji 1968. Kríza, bené udalosťami v máji 1968. Kríza, 
ktorou Jean-Luc prechádza, ho zásad-ktorou Jean-Luc prechádza, ho zásad-
ne mení: zo slávneho fi lmára sa stáva ne mení: zo slávneho fi lmára sa stáva 
maoistický umelec stojaci mimo systé-maoistický umelec stojaci mimo systé-
mu, rovnako nepochopený ako nepo-mu, rovnako nepochopený ako nepo-
chopiteľný. chopiteľný. 

Štvrtok 14.3. o 18:30 hod.Štvrtok 14.3. o 18:30 hod.
ColeTTe: ColeTTe: 

Príbeh vÁšNe Príbeh vÁšNe 

Historický, dráma, 112 min., MP12, Historický, dráma, 112 min., MP12, 
vstupné: 5€. Fascinujúci príbeh ženy, vstupné: 5€. Fascinujúci príbeh ženy, 
ktorá svojimi erotickými románmi šo-ktorá svojimi erotickými románmi šo-
kovala parížsku spoločnosť v prvej po-kovala parížsku spoločnosť v prvej po-
lovici 20. storočia. lovici 20. storočia. 

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

K R Í Ž O V K A

Vážení lúštitelia!

Výhernú poukážku na konzumáciu 

v hodnote 10eur v pizzerii, reštau-

rácii Black M, Nám. sv. Trojice 6/2, 

Banská Štiavnica si výherca môže 

vyzdvihnúť v  redakcii ŠN. Správ-

ne znenie krížovky z  č.7/2019: 

„Uchovávaj v sebe pokoj, aby si ho mo-

hol dať druhým spolu so svojím živo-

tom, s  úsmevom v  skutkoch lásky.“

Výhercom sa stáva Stanislav To-

mašovič, Banská Štiavnica. Sr-

dečne blahoželáme! Tento týždeň 

hráte o  poukážku na konzumáciu 

v hodnote 10eur v pizzerii, reštau-

rácii Black M, Nám. sv. Trojice 6/2, 

Banská Štiavnica. Vašou úlohou je 

správne vylúštiť krížovku a  zaslať 

ju spolu s kupónom do redakcie ŠN 

v termíne do 18.03.2019.

V  tajničke sa ukrýva výrok Matky 

Terezy: „Lepší kúsok… (dokončenie 

v tajničke).

A., Slovenská rieka, hlt, udri nohou 

o zem, spievala básn.,

B., Začiatok tajničky,

C., Otília, žinčica, Nora naopak, 

klamstvo,

D., Popevok, nákladné auto, zn. 

kozmetiky, 1996 v Ríme,

E., Aj, štát v Ázii, slanina česky, set, 

jedna v Ríme,

F., Rev, utečenie, diera v zemi, prí-

bytok včiel,

G., Opak vidno, daj svoj hlas vo voľ-

bách, aula, 100,

H., Staroegyptský Boh Slnka, lieči-

vo, nič, obilnina,

I., Zn. áut Španielska, Peter v ČR, 

opera od Verdiho, vtáčik, tona,

J., Stred tajničky, notes, požívaj 

tekutinu,

K., Evidenčné číslo, osobné záme-

no, dub angl., iniciálky Borisa Kol-

lára, koníky.

1., Chrobák, tára,

2., Hlce, žen. meno, opekaj,

3., Žen. meno, sólo v opere, zeleni-

nové jedlo,

4., Pomôcka pri obúvaní, patriaci 

Zite,

5., Karina, pôžička, Boh mesta Eri-

du,

6., Dolný závod, ruský súhlas, bran-

dy náreč., staršia politická strana,

7., Česká rieka, výzva, otvor v ste-

ne,

8., Dávna doba, slovenský herec,

9., Právo, zajala básn., ozn. áut B. 

Bystrice,

10., Noci odzadu, pila, lesné zviera,

11., Ozn. pier, jeden z  rodičov, 

opuchlina česky,

12., Elena v USA, Lýdia, sváčko,

13., Patriaca Leovi, útočenie, práce-

neschopnosť,

14., Spojka, koniec tajničky, eman.

Pomôcky: Ucholak, Irma, štok, Hu-

dák, urda, ANO.

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

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Kupón č. 9
Krížovka
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Milí priatelia kníh, či už ste 

alebo aj nie ste používateľmi 

mestskej knižnice, pripomí-

name sa znova na začiatku 

mesiaca, v ktorom sa slovo 

kniha vďaka osobnosti, akou 

bol Matej Hrebenda skloňuje 

častejšie.

Dôvodov na pripomenutie sa na-

šej inštitúcie v tomto čase je viace-

ro. Jednak cítime povinnosť pozvať 

Vás k  čítaniu noviniek, ktoré sme 

pre Vás nakúpili a pripravili im ces-

tu do Vašich domovov, samozrejme 

pozvať aj tých, ktorí ešte váhajú ale-

bo si doposiaľ nenašli čas, aby roz-

šírili rady našich čitateľov, a v nepo-

slednom rade, aby sme spomenuli 

niekoľko aktivít, ktoré nás v tomto 

zaujímavom roku čakajú. Čo sa týka 

novej nádielky kníh, pre tých tech-

nicky zdatnejších bude hračkou ob-

javiť ich v  on-line katalógu mest-

skej knižnice na banskoštiavnickej 

internetovej stránke. Ostatným na 

motiváciu spomenieme niektoré ti-

tuly, ako napr. detektívky: Venu-

ša zo zátoky /Dominik Dán/,Komu 

možno veriť /Booker Simon/, Dru-

há žena /Silva Daniel/, 18 pod nu-

lou/Ahnhem Stefan/, romány pre 

ženy: Ak mi dovolíš /Repová Hana/, 

Bola to len láska /Heribanová Ta-

mara/, Rebrík do kurína /Ďuranová 

Mária/ alebo od Klassenovej Hosti-

nec v Ivy Hille. Pre deti sú to napr. 

nové časti obľúbeného Toma Gate-

sa, ale aj mnoho ďalších kníh, ako 

sú nové bájky, príslovia, porekadlá, 

rozprávky/Kamaráti zo Snehulia-

kova, Rozprávky z červenej ponož-

ky a  i./ Fanúšikovia 100 ročného 

starčeka si nájdu pokračovanie kníh 

Jonasa Jonassona, iných poteší 

Michal Viewegh, Joseph Murphy 

a možno aj Peter Sagan. Výber je na-

ozaj bohatý.

Z aktivít MsK spomenieme tie, kto-

ré sa týkajú všetkých záujemcov 

o  literárnu tvorbu, knihy a besedy 

s  autormi. Pripravujeme, aj vďa-

ka podpore z  Fondu na podporu 

umenia, sériu literárnych stretnu-

tí s tými, ktorí tvoria roky a vyda-

li už niekoľko titulov zaujímavých 

kníh, ale aj s  menej známymi au-

tormi a autorkami, ktorí sa radi po-

delia o svoj pohľad na svet so svoji-

mi čitateľmi. Môžeme sa tešiť napr. 

na Andreu Gregušovú, Kristínu 

Baluchovú, Moniku Macháčkovú, 

Janu Pronskú, Janku Bernátho-

vú, Soňu Bulbeck a niektoré ďalšie 

prekvapenia, ktoré si nechávame 

zatiaľ neodkryté. V  apríli budeme 

otvárať novovzniknutý Klub Ru-

bigall, v  júni sa uskutoční Celoslo-

venský snem kráľov čitateľov, v lete 

nás nájdete s knihami pri bansko-

štiavnických tajchoch, ale to už veľ-

mi predbiehame.

Je marec a to dôležité, čo ešte chce-

me zdôrazniť, je celoplošné od-

púšťanie sankčných poplatkov za 

oneskorené vrátenie kníh. To zna-

mená, že tí, ktorí pozabudli na-

čas vrátiť požičané knihy, môžu ich 

po obdržaní upomienky vrátiť bez 

pokuty. Taktiež počas TSK – Týž-

dňa slovenských knižníc, ktorý je 

v tomto roku od 4.3 do 10.3., bude 

možnosť získať bezplatné členstvo 

v  knižnici pre aktuálny kalendár-

ny rok.

Veríme, že sme Vás potešili a  po-

vzbudzujeme Vás aj k  bohatým 

návštevám mestskej knižnice, ako 

aj podujatí, ktoré sa snažíme pri-

pravovať v  rámci našich možnos-

tí. Zároveň ďakujeme za Vašu do-

terajšiu priazeň a podporu. 

Vaša MsK

Marec plný kníh

Vo štvrtok sa v Spojár 

Kafe&Klub uskutočnilo 

podujatie Prvá módna a vizá-

žistická show v Spojári.

Zámerom organizátorov bolo pri-

márne vyzdvihnutie ženskej krásy 

a ženskosti s cieľom oslovenia via-

cerých generácií žien.

„Podujatie sme plánovali spoločne 

s Mirkou Kulišekovou a Barbarou Be-

ňovou, ktorá s  týmto nápadom pri-

šla ako prvá. Stretávali sme sa štyri 

týždne po večeroch po práci, kde kaž-

dá z  nás prišla s  nejakým nápadom. 

Keď sa mi začali v  butiku nahlaso-

vať prvé rezervácie, nabudilo nás to 

ešte viac a veľmi sme sa tešili záujmu 

o  naše podujatie. Café Spojár sme si 

zvolili preto, lebo je to úžasný a zau-

jímavý priestor v centre mesta. Maji-

telia, Barbara Beňová a Erik Kovačič, 

sú veľmi ústretoví a kreatívni,“ hovo-

rí spoluorganizátorka Milota To-

kárová.

Podujatia sa zúčastnilo 135 náv-

števníkov, ktorí mali možnosť 

počas večera vidieť päťdesiat ou-

tfi tov z  butiku MT Style, ktoré 

predvádzalo dvadsať modeliek.

„O vizáž všetkých modeliek sa posta-

rali dievčatá z Mary Kay pod vedením 

Mirky Kulišekovej. Pri organizácií 

sme oslovili aj kaderníka Jožka Brh-

líka – Brhela, ktorý nezaváhal a hneď 

išiel do toho s  nami. Za zapožičanie 

ozvučenia a  svetelných efektov ďa-

kujeme Petrovi Ondriskovi,“ dodá-

va pani Tokárová, organizátorka 

a majiteľka butiku MT Style.

Podobné podujatia v  Spojár 

Kafe&Klub budú podľa slov orga-

nizátorov pokračovať i  v  budúc-

nosti. „Posunulo nás to ďalej a chce-

li by sme vylepšiť priebeh ďalšej 

prehliadky a urobiť ju ešte zaujímavej-

šou a lepšou,“ uzatvára Milota Toká-

rová.

Miroslava Luptáková 

Prvá módna a vizážistická show 
v Spojári

Prehliadka módy pre všetky vekové kategórie  foto Zuzana Cengelová

Kniha
Kniha v poličke je vzorne uložená, 

spája ma

s  detstvom, dospievaním, teraj-

ším životom,

pre mňa je každá obľúbená.

Skrýva históriu od počiatku sveta, 

veľa životov

by som musela žiť, aby som ich 

stihla všetky

do rúk uchopiť,zaujímala by má 

v nich každá veta.

Knihy sú vzácne vtedy, keď je 

v nich odkrytá láska

a úcta, napätie a detektívny pod-

tón majú, historické

fakty odkrývajú, mýty a  legendy 

do dávnych dôb nás

unesú, humorom a satirou potešia 

dušu našu.

Do detstva sa vrátiš a  s  knihou 

rozprávkovou sa potešíš,

detské srdiečka sú čisté a hoci ešte 

písmenká nepoznajú,

pozorne slová počúvajú a všetko si 

zapamätajú.

Len tak si sadni, knihu do rúk vez-

mi, nájdi si v nej niečo

pre seba a  možno keď problémy 

máš, odpoveď a pomoc

v nej nachádzaš.

Božka Javorská

Pozvánka
Slovenský zväz záhradkárov, Re-

publikový výbor Bratislava v spo-

lupráci SO Slovenskou poľnohos-

podárskou univerzitou – FZKI 

Nitra a  Generálnym sponzorom 

súťaže SNA Europe [Slovakia], 

s.r.o., Bahco Bratislava Vás pozý-

va na 16. ročník celoslovenskej sú-

ťaže SZZ v reze ovocných stromov, 

ktorá sa uskutoční dňa 23.3.2019 

(sobota).

Miesto konania súťaže: ovocný 

sad vo Svätom Antone, Ranč Ná-

dej, Na Záhumní 466, Svätý Anton

Program: 

8.30 – 9.30 Prezencia účastníkov, 

hostí, 9.30 – 9.45 Otvorenie súťa-

že, privítanie

Organizačné pokyny k súťaži 9.45 

– 10.00 Presun súťažiacich do sadu

Vlastná súťaž 10.00 – 11.30 

I. disciplína – Presvetlovací rez jab-

loní, 11.45 – 13.00 Obed (na Ran-

či Nádej), 13.15 – 14.00 Beseda 

o novinkách v ovocinárstve, 14.00 

– 14.30 Vyhlásenie výsledkov sú-

ťaže. Odovzdanie cien, diplomov, 

14.30 hod. Ukončenie súťaže, zá-

ver

SSZ – Republikový výbor
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Matúš Verbovský, pretekár 

ŠK Atléti BS, otestoval svoju 

výkonnosť v najprestížnejších 

jarných cestných pretekoch, 

kde je štartérom Vladimír 

Remek /prvý Československý 

kozmonaut/, Majcichovská 

desiatka. 

Tréner Petro: „Matúš šiel pretek z pl-

ného tréningu, čiže minimálne odpoči-

nutý, čo má svoj význam v aktuálnom 

ročnom období. Dobehol na peknom 

5.mieste, keď za víťazom Sahajdom za-

ostal necelé dve minúty. Som spokojný, 

Matúš odbehal sériu ťažkých trénin-

gov a náš ciel je jasný – vyhrať Národný 

cestný beh Devín – Bratislava. Porazil 

čerstvého majstra Slovenska na 3000m 

v hale Kováča a ďalšieho reprezentan-

ta Pelikána. Náš druhý najlepší triat-

lonista po Vargovi, Matúš Verbovský 

hrdo reprezentuje naše mesto Banskú 

Štiavnicu v behoch a najbližšie sa pred-

staví na pretekoch v Krupine a Čiernych 

Klačanoch. Peter Ursíny dobehol v Maj-

cichove na 31. mieste a taktiež ho mô-

žeme vidieť na behu oslobodenia mesta 

Krupiny.“

Pretek sme absolvovali z fi nančnej 

pomoci z  rozpočtu Mesta Banská 

Štiavnica.

R. Petro

Verbovský v skvelej forme

Ani sme sa nenazdali a ubehol 

polrok zo školského roku. 

Naši žiaci oddýchnutí po 

prázdninách sa usilovne pustili 

s chuťou učiť sa, aby polročné 

vysvedčenie bolo čo najlepšie.

Beseda s  pani RNDr. Hrušovskou 

zo Žiaru nad Hronom pod názvom 

Nádorové ochorenia a ako im pred-

chádzať, bola vhodná pre dievča-

tá. Veľmi zaujímavá, poučná pred-

náška o problémoch, ktoré sa dajú 

riešiť v rannom štádiu. Hlavne ne-

podceniť prevenciu aj pri nepod-

statných príznakoch v dospievaní.

Mesiac február je spojený s  lás-

kou, aj u nás sa valentínska pošta 

rozbehla po všetkých poschodiach 

a  každý obdaroval toho koho má 

rád aspoň pekným vyznaním. Kaž-

dá láska je krásna v každom veku, 

ale najkrajšia je asi láska študent-

ská. Myslím, že každý máme na 

ňu tie najkrajšie spomienky. Sú-

ťaž o  najkrajšiu zaľúbenú fotogra-

fi u dopadla veľmi dobre a víťazi boli 

odmenení. Večer v príjemnom pro-

stredí pizzérie u sv. Barbory zane-

chala nezabudnuteľné pocity na-

šich mladých víťazov možno na 

celý život.

Fašiangové obdobie je tu a  aj my 

sme so smútkom pochovali našu 

internátnu basu. Nechýbal sprie-

vod, pekný nápaditý program 

z  každého regiónu nášho Sloven-

ska a žiaci svojim vychovávateľom 

sľúbili, že už len a len dobrí budú, 

slušní a len a len sa učiť budú. A my 

vychovávatelia sme im to uveri-

li... Na Fašiangovici – diskotéke sa 

do sýtosti vytancovali a  vyšantili. 

Fašiangový karneval v  Červenom 

kríži pripravili naše žiačky, nechý-

bali veselé masky, pekný program 

a hlavne zábava pre deťúrence.

Aj keď chodíme často do divad-

la J.G.Tajovského vo Zvolene, nie 

je v  našich silách zabezpečiť, aby 

išli všetci záujemcovia. Tak sme si 

pozvali divadlo k  nám. Z  Bratisla-

vy k nám zavítali 3 členovia divad-

la Oskar s programom Na skle ma-

ľované. Nechýbali krásne piesne 

z muzikálu. Hra bola naštudovaná 

v historicko – modernom štýle. Vy-

stupoval zbojník, čert a anjel. Zaba-

vili sme sa a z chuti nasmiali. Odpo-

rúčam pozvať si ich...

Žijeme v  dobe, kde čakajú na nás 

ženy rôzne nástrahy, nečakané si-

tuácie, kde je nutné aspoň trochu 

vedieť brániť sa. Pozvanie prijal 

pán Mgr. Jozef Kováč zo Žiaru nad 

Hronom, ktorý sa venuje popri svo-

jej práci bojovému umeniu – karate. 

Dievčatám simuloval rôzne situácie 

a ukázal ako sa brániť voči neočaká-

vanému napadnutiu. Pozývať si ho 

budeme k nám častejšie, aby sme sa 

naučili rôzne hmaty sebaobrany.

Za kolektív vychovávateľov

ŠI Kolpašská 9

Božena Javorská

Zo života študentského

Divadlo Oskar s programom hry z muzikálu „Na skle maľované“  foto Archív autora 

Svetový pohár 
v streľbe

Strelec Patrik Jány obsadil na Sve-

tovom pohári v  indickom Dillí 

10. miesto. Od prvej osmičky a tým 

aj od olympijskej miestenky ho de-

lilo iba 0,6 bodu. Najbližšie bude 

možnosť o miestenky na OH Tokio 

2020 zabojovať na Majstrovstvách 

Európy 16. – 25. marca 2019.

Vojenské športové 

centrum Dukla

Šport 
v kronike mesta?

Vážení naši štiavnickí špor-

tovci. Ak máte záujem zveč-

niť svoje športové výsledky za 

rok 2018 v  kronike mesta, po-

šlite ich v  prehľadnej podobe na 

IC@banskastiavnica.sk s  pred-

metom Kronika vo formáte 

word. Uzávierka príspevkov je 

31.3.2019. Kronikár mesta si vy-

hradzuje právo na selekciu a upra-

venie príspevkov.

Peter Chytil, kronikár mesta 

Banská Štiavnica

Pozvánka
Základná škola Jozefa Horáka, Ul. 

P. Dobšinského 17, Banská Štiav-

nica pozýva budúcich prvákov 

a  ich rodičov na Deň otvorených 

dverí. Deň: 19.03.2019. Čas: od 

07:45 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 zveda-

vé otázky…

ZŠ J. Horáka

„Inzerát“
Kúpim veľkokapacitnú liaháreň 

pre drobné vtáctvo. 

Ivan Madara – veľkochovateľ 

kukučiek
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sn@banskastiavnica.skINZERCIA

 Ponúkam na prenájom kancelár-

ske, obchodné, skladové a  výrob-

né priestory v  rôznych veľkostiach 

v  rámci Banskej Štiavnice. Tel.č.: 

0944 410 636

 Predám oplotený 6,5-árový poze-

mok v obci Ilija. Jedná sa o tichú ro-

mantickú lokalitu v krásnej prírode 

s potokom. Na pozemku sa nachá-

dza malá drevená stavba – chatka 

so zavedenou elektrinou. Info: tel.č. 

0917 987 203

 Tesárske, stolárske práce, kro-

vy, altánky, podbitie striech, 

vikierov, drevené obklady, tel.č.: 

0902 147 715

Oddrenážovanie domov, pozem-

kov, podbetónovanie kritických zá-

kladov, tel.č.: 0917 030 871

 Staviam kamenné múry, podesty, 

klenby, piliere a  iné…, múry z  DT 

tvárnic, www.kamennemury.sk, 

tel.č.: 0902 147 715

 Kúpim starý drevený betlehem 

alebo fi gúrky z  betlehemu tel.č.: 

0907 710 630

Výkup parožia, tel.č. 0904 834 937

reality

inzercia

služby

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

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

0948 460 7000948 460 700
Pracovná doba:Pracovná doba:

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

U nás máte pizze už od 3,90€3,90€
a denné menu od a denné menu od 3,30€.3,30€.
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

najlepšie ceny v meste

CITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

0,55/km
v BS


