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Drahí spoluobčania!

Dovoľte mi, aby som Vám všet-
kým, obyvateľom nášho mesta ako 
aj jeho návštevníkom, ktorí sem po-
čas týchto sviatkov zavítajú, zapriala 
požehnané a pokojné prežitie veľko-
nočných sviatkov, najkrajších sviat-
kov jari. Želám Vám krásne sviatky 
prežité v kruhu svojich najdrahších 
a najbližších v tej najlepšej rodinnej 
pohode a sviatočnej atmosfére, hoj-
nosť zdravia, šťastia a lásky.

Mgr. Nadežda Babiaková, 
primátorka mesta

Príjemné prežitie veľkonočných 
sviatkov Vám praje aj redakcia 
Štiavnických novín.

Vedenie Mesta Banská 
Štiavnica problematike 
zdravotníctva venuje nemalú 
pozornosť už niekoľko rokov. 

Po zrušení štátnej Nemocnice s po-
liklinikou v rámci transformácie zdra-
votníctva v roku 2003, túto Mesto 
Banská Štiavnica na základe delimitá-
cie prevzalo od štátu a zriadilo Mest-
skú nemocnicu, n. o., v ktorej zostal 
zachovaný celý rozsah poskytovaných 

služieb. Táto sa neskôr transformova-
la na Regionálnu nemocnicu, n. o. 
Pre neustále pretrvávajúce problémy 
s financovaním nemocníc a snahu 
zdravotných poisťovní znižovať poč-
ty lôžok a výkonov v malých nemoc-
niciach v novembri 2007 Mestské 
zastupiteľstvo v Banskej Štiavnici svo-
jim uznesením č.164/2007 schválilo 
zámer vytvorenia partnerstva Mesta 
Banská Štiavnica a strategického in-
vestora Nemocnice a polikliniky Žiar 

nad Hronom, s.r.o. a následne Mesto 
zastúpené vtedajším primátorom 
Mgr. P. Balžankom pristúpilo k za-
kladateľskej zmluve o založení akcio-
vej spoločnosti Nemocnice a poliklini-
ky, a.s., kde vložilo budovu nemocnice 
s tým účelom, že investor prispeje k 
zhodnoteniu budovy a kotolne ne-
mocnice. Zdravotnú starostlivosť na-
ďalej poskytovala mestská nezisková 
organizácia Regionálna nemocnica, 
n. o.

Pokojné prežitie veľ konočných sviatkov

•3.str.

KTO ZHASOL SVETLO?
Marc Camoletti

7.4. o 19:00
Kultúrne centrum, Banská Štiavnica
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Informácie: http://kultura.banskastiavnica.sk 
045/694 9653

Mestské kúpele 
– plaváreň Banská Štiavnica
Otváracie hodiny počas veľkonoč-
ných sviatkov:

24.3.2016 - štvrtok
otvorené – 13:00 – 20:30

25.3.2016 - piatok
otvorené – 13:00 – 20:30

26.3.2016 - sobota
otvorené – 14:00 – 20:00

27.3.2016 - nedeľa zatvorené
28.3.2016 - pondelok zatvorené
29.3.2016 - utorok

otvorené – 11:00 – 20:30

Oznámenie 
o prerušení distribúcie elektriny
Oznamujeme vám, že bude pre-
rušená distribúcia elektriny z dô-
vodu plánovaných prác na za-
riadeniach distribučnej sústavy 
prevádzkovateľa distribučnej sú-
stavy spoločnosti Stredosloven-
ská energetika - Distribúcia, a.s.. 
Bez el. energie budú v Banskej 
Štiavnici:
- 12.4.2016 v čase od 9:00 – 
15:00 hod. na uliciach: A.Sládko-
viča, Kammerhofská, Katova, Na 
Zigmund šachtu, Novozámocká a 
Spojná.
- 22.4.2016 v čase od 7:30 – 
16:30 hod. v časti Šobov.
Ďakujeme za porozumenie!

Pavol Pekár
SSE - Distribúcia, a.s. 

Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie 
a reprofilácia nemocnice v Banskej Štiavnici
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z programu
primátorky

21. 3.
 � Práca v meste, individuálne 
pracovné stretnutia s občanmi 
k ich potrebám a požiadavkám.
 �Uskutočnilo sa zasadnutie Vý-
boru pre otázky zamestnanosti 
pri Úrade práce, sociálnych vecí 
a rodiny Banská Štiavnica. 
 � Pracovné stretnutie s riaditeľ-
mi základných a stredných škôl 
k možnosti zapojenia sa do me-
dzinárodného projektu týkajú-
ceho sa športovania mládeže
 �Zasadnutie Mestského zastupi-
teľstva v Banskej Štiavnici.  
22. 3.
 � Práca v meste, individuálne 
pracovné stretnutia s občanmi 
k ich potrebám a požiadavkám.
 � Pracovná porada na Úrade 
BBSK v Banskej Bystrici. 
 �Riešenie možnosti vydania pre-
zentačnej  knihy.
23. 3. 
 � Práca v meste, individuálne 
pracovné stretnutia s občanmi 
k ich potrebám a požiadavkám.
 �Riešenie zabezpečenia čistenia 
mesta.
 � Príprava stavebných akcií, na 
ktoré bola poskytnutá dotácia 
z Ministerstva kultúry SR.
24. 3. 
 � Práca v meste, individuálne 
pracovné stretnutia s občanmi 
k ich potrebám a požiadavkám.
 � Príprava rekonštrukcie Ul. 
Sládkoviča.  
26. 3.
 � Slávnostné prijatie p. Jána No-
votného pri príležitosti vý-
znamného životného jubilea 
80. rokov. 

Andrea Benediktyová

Technické služby m.p.,
Ul. E. M. Šoltésovej č. 1
969 01  Banská Štiavnica 
Dispečing: 0908 272  630 (KO, ve-
rejné osvetlenie, zberový dvor od-
padov, údržba MK). 
Riaditeľ: 045/692 22 44, 0905 682 
279
Bytová správa, s.r.o.,
Dolná ul. č. 2
969 01 Banská Štiavnica
Poruchy vykurovania a  dodávky 
teplej úžitkovej vody: p. Pika: 0903 
696 207. 
Ostatné poruchy a údržba bytov: 
RNDr. Bačík: 0903 696 183, p. Ma-
ďar: 0910 900 503
Poruchy výťahov: EM Lift s.r.o. 
Žarnovica: 045/681 31 66
Rýchla zdravotná služba IRS
Tel.č.: 155, 112
Pracovisko LSPP Zvolen
Kuzmányho 28
960 01 Zvolen 
Tel.č.: 045/520 13 95, 045/520 18 
02. Po – Pi: 15.30 – 07.00 hod. So 
– Ne: nepretržite aj počas sviatkov
Slovenský plynárenský priemy-
sel, a.s.
Poruchová linka - plyn: 0850 
111 727. 
Zákaznícka linka SPP: 0850 
111  363, zakaznickalinka@spp.sk. 
Biznis linka SPP: 0850 111 565, biz-
nislinka@spp.sk
Stredoslovenská energetika, a. s. 

Poruchová linka: 0800 159 000
Zákaz. centrum domácnosti: 0850 
111 468, 0906 252 525. Zákaz. cen-
trum podnikatelia: 0850 123  555, 
0906 252 521
Veolia – Stredoslovenská vodáren-
ská prevádzková spoločnosť, a.s. 
Call centrum: 0850 111  234, cc@
stvps.sk
Mestská polícia
Radničné nám. č.1
969 24  Banská Štiavnica
Tel.č.: 159, 045/694 96 01. Mobil: 
0905 597 673
Obvodné oddelenie PZ BŠ
Mládežnícka ul. č. 25
969 01 Banská Štiavnica
Tel.č.: 158, 112, 045/692 11 58, 
0961643901
Požiarna ochrana
Tel.č.: 150, 112
Banskobystrická regionálna správa 
ciest, a.s., Závod Žiar nad Hronom, 
stredisko Banská Štiavnica. Dispe-
čing: 045/691 28 06, 045/678 31 
41
Mobil: 0918 543 648

Pohotovostné lekárenské služby:
V sobotu (okrem sviatkov) sú otvo-
rené v B. Štiavnici tieto lekárne:
Lekáreň Helios, Dolná ul. 13 08:00 
– 11:00 hod.
Pohotovostné lekárenské služby sú 
vykonávané striedavo v týždenných 
intervaloch v lekárňach v Banskej 

Štiavnici podľa rozpisu nasledovne:
Nedeľa a sviatok 7.30 - 10.30 hod.

Rozpis služieb v  mesiaci marec 
2016
Lekáreň Mima – Energetikov 1, B.Š. 
– 045/2901260, (1)
21. – 27.3.2016 12. týždeň
Lekáreň Ametyst – Križovatka 3, 
B.Š. – 045/692 06 99
28. – 3.4.2016 13. týždeň
RNDr. Anna Florovičová, predsed-
níčka miestnej lekárnickej komory

Poskytovanie lekárskej služby 
prvej pomoci - zubná pohoto-
vosť:
Pohotovosť stomatologická/zub-
ná (LSPP) Lieskovská cesta 2298/4, 
960 01 Zvolen, tel.č.: 045/ 533 13 
00
- pracovné dni – 15.00-18.00 hod.
- sobota/nedeľa/sviatky – 08.00 – 
13.00 hod.

Výdajne zdravotníckych pomô-
cok:
Výdajňa zdravot. pomôcok Mar-
ta, Bratská 17, (nemocnica), te-
l.č.: 045/694 22 05. Po – Pi: 7:30 – 
15:00 okrem sviatkov
Výdajňa zdravot. pomôcok (pri Lid-
li), Kolpašská ul. 1, Mobil: 0911 844 
001, 0910 942 108
Po – Pi: 9:00 – 17:00, So: 8:00 – 
12:00

Dôležité telefónne čísla 
potrebné počas veľkonočných sviatkov

Mesto Banská Štiavnica sa 
zapojilo do súťaže  Najkrajšia 
kniha a propagačný materiál 
Slovenska za rok 2015, ktorú 
vyhlasuje Klub fotopublicistov 
Slovenského syndikátu 
novinárov.

Cieľom súťaže je prispieť k  zvyšo-
vaniu estetickej úrovne obrazových 
a obrazovo-textových kníh a  iných 
propagačných materiálov o Sloven-
sku a jeho územných častiach – kra-
joch, regiónoch, mestách a obciach, 
aby sa vyrovnali úrovni propagač-
ných materiálov ostatných člen-
ských štátov Európskej únie. Do 
súťaže sme prihlásili propagačnú 
brožúru mesta a okolia s  názvom 
Banská Štiavnica Magický svet/A 
Magic World, ktorá získala 1. miesto 

v  kategórii Propagačné brožúry – 
mestá. Brožúra vznikla v rámci pro-
jektu Podpora infraštruktúry cesto-
vého ruchu v štiavnickom regióne, 
ktorý bol financovaný zo zdrojov 
EÚ prostredníctvom ERDF, štát-
neho rozpočtu SR a Mesta Banská 
Štiavnica. Brožúra vznikla v  roku 
2013 v spolupráci s OOCR Región 
Banská Štiavnica. Námet, koncept 
a  texty pripravili Ing. arch. Iveta 
Chovanová a Ing. arch. Andrea Niž-
ňanská, anglický preklad Silvia He-
rianová, fotografie Ing. arch. An-
drea Nižňanská a OZ Fotoklub Blur. 
Oficiálne vyhodnotenie súťaže 
a  otvorenie vernisáže s  víťaznými 
publikáciami a  propagačnými ma-
teriálmi sa uskutoční dňa 14. aprí-
la 2016 v Štátnej vedeckej knižnici 
v Banskej Bystrici. MsÚ

1. miesto 
pre propagačný materiál o Banskej Štiavnici

Pocta 
banskoštiavnickej Obnove
Dna 17.3. sa dostalo banskoštiav-
nickej firme Obnova, s.r.o., mimo-
riadnej celoslovenskej pocty. Nadá-
cia PONTIS jej udelila celoslovenskú 
cenu aj za účasti prezidenta SR An-
dreja Kisku za jej mimoriadne vý-
sledky v oblasti pamiatok. Firma je 
známa svojou činnosťou nielen v 
našom meste, ale aj výsledkami ob-
novy Oravského zámku, Likavské-
ho hradu, ale aj kostola v Martine 
– Priekope. K celoslovenskej pocte 
blahoželáme! Ján Novák

Oznam
Mestská knižnica oznamuje všet-
kým čitateľom, že bude z  dôvodu 
sťahovania od 14.3.2016 zatvorená. 
O obnovení služieb knižnice vás bu-
deme informovať v ŠN a na webovej 
stránke mesta.  MsK
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Neskôr v auguste 
2008 vtedajšie Mestské zastupiteľ-
stvo svojim uznesením č.180/2008 
schválilo zmenu poskytovate-
ľa zdravotnej starostlivosti a od 
1.10.2008 sa poskytovateľom zdra-
votnej starostlivosti stala nezis-
ková organizácia Nemocnice a po-
likliniky, n. o. Bratislava, ktorá už 
prevádzkovala nemocnicu v Žia-
ri nad Hronom a banskoštiavnická 
nemocnica bola pričlenená k tejto 
nemocnici.
Od 1. apríla 2014 sa na základe do-
hody s pôvodným prevádzkovate-
ľom nemocnice – Nemocnice a po-
likliniky, n. o. Bratislava, zmenil 
prevádzkovateľ Všeobecnej nemoc-
nice v Žiari nad Hronom, pod ktorú 
patrí aj prevádzka banskoštiavnic-
kej nemocnice. Všeobecná ne-
mocnica v  Žiari nad Hronom bola 
zaradená do siete regionálnych ne-
mocníc Svet zdravia, ktorá patrí do 
skupiny Penta Investments. Nakoľ-
ko mesto nebolo v uvedených spo-
ločnostiach spoločníkom, ani ak-
cionárom a  ani tu nemalo žiadne 
zastúpenie, nemohlo tento krok 
ovplyvniť. 
Mestá a obce nemajú v zmysle plat-
nej legislatívy žiadne kompetencie 
v rámci schvaľovacích procesov pri 
povoľovaní zriaďovania zdravotníc-
kych zariadení, rozsahu ich činnos-
ti, ani rozsahu ich ambulantných 
hodín. V rámci svojich možnos-
tí primátorka mesta vyvolala nie-
koľko stretnutí s prevádzkovateľmi 
nemocnice, odborom zdravotníc-
tva BBSK a Všeobecnou zdravot-
nou poisťovňou vo veci zachovania 
čo najväčšieho rozsahu poskytova-
ných zdravotníckych služieb v Ban-
skej Štiavnici, ktorých záverom bol 
prísľub kompetentných, že v Ban-
skej Štiavnici nemocnicu zachovajú.
Na základe informácií zo Sveta 
zdravia a.s, týkajúcich sa uzatvára-
nia odelenia interného a oddelania 
gynekologicko – pôrodníckeho zvo-
lala primátorka mesta Mgr. Nadež-
da Babiaková na pondelok dňa 21. 
marca 2016 mimoriadne mestské 
zastupiteľstvo, ktorého jediným bo-
dom bola informácia o aktuálnom 
stave banskoštiavnického zdravot-
níctva. Na zasadnutí MsZ sa okrem 
poslancov zúčastnili lekári, staros-
tovia obcí a obyvatelia nášho mes-
ta. Predstavitelia Svet zdravia, a.s., 
generálny riaditeľ Ing. Ľuboš Lopat-
ka a  riaditeľka Všeobecnej nemoc-

nice v  Žiari nad Hronom Ing. Eva 
Páleníková svoju účasť na rokovaní 
ospravedlnili. 
Ako uviedol na MsZ MUDr. Špila, 
primár Gynekologicko-pôrodnícke-
ho oddelenia (GPO): „z pripravova-
nej reprofilizácii Nemocnice v Ban-
skej Štiavnici na lôžka pre dlhodobo 
chorých a presťahovania GPO do 
Žiaru nad Hronom k 31.5. je skla-
maný, pretože oddelenie vybudo-
vali sami, je to naše dieťa, pôrodni-
ca mala dobré meno a chodia k nám 
rodičky z celého Slovenska“, preto 
nerozumie konaniu manažmentu 
Svet zdravia., a. s., a nevidí dôvod 
na zatvorenie oddelenia. Žiaľ ani sa-
mospráva mesta nemá dosah nato, 
aby nejakým spôsobom ovplyvni-
la rozhodnutie súkromnej spoloč-
nosti, nakoľko mesto už v tejto sú-

vislosti urobilo všetko, čo mohlo. 
Od januára je zatvorené aj Interné 
oddelenie z personálnych dôvodov 
a podľa slov hovorcu Svet zdravia, 
a.s., Tomáša Kráľa, neplánujú ho 
ani otvoriť.
Po vyjadreniach k problematike 
zdravotníctva predstaviteľov mes-
ta, lekárov MUDr. M. Špilu a MUDr. 
M. Streška a verejnosti, MsZ Uzne-
sením č.29/2016:
A. Berie na vedomie stanovisko 
Sveta zdravia, a. s., k zámeru repro-
filovať činnosť nemocnice v Banskej 
Štiavnici a definitívny plán reprofi-
lácie nemocnice v Banskej Štiavnici 
zo dňa 21.3.2016 a tieto odmieta v 
celom rozsahu z dôvodu zhoršenia 
kvality zdravotnej starostlivosti.
B. Primátorka mesta Banská Štiav-
nica, poslanci mestského zastupi-
teľstva Banská Štiavnica,  občania 
mesta Banská Štiavnica vyjadru-
jú nesúhlas s Definitívnym plánom 
reprofilácie nemocnice v Banskej 
Štiavnici a žiadajú Svet zdravia, a.s., 
zachovať gynekologicko-pôrodníc-

ke oddelenie a obnoviť činnosť in-
terného oddelenia v Banskej Štiav-
nici.
C. Žiada Všeobecnú zdravotnú po-
isťovňu, a.s., ponechať zazmluv-
nenie výkonov pre gynekologicko- 
pôrodnícke a interné oddelenie v 
nemocnici v Banskej Štiavnici.
Uznesenie podporili svojimi pod-
pismi aj starostovia okolitých obcí 
okresu.
Primátorka mesta v piatok 
18.3.2016 listom zaslala na Svet 
zdravia, a.s., Košice Žiadosť o  za-
chovanie rozsahu zdravotnej sta-
rostlivosti v nemocnici v Banskej 
Štiavnici nasledujúceho znenia:
„Na základe tej skutočnosti, že vedeniu 
mesta Banská Štiavnica bol primárom 
gynekologicko–pôrodníckeho oddelenia 
dňa 18.3.2016 oznámený zámer pre-

sťahovania uvedeného oddelenia z Ne-
mocnice Banská Štiavnica, ktorá je za-
radená v sieti nemocníc Svet zdravia, 
a.s., do Žiaru nad Hronom, dovoľuje-
me si Vás týmto požiadať o písomné po-
tvrdenie a zdôvodnenie tohto zámeru 
z hľadiska dlhodobej koncepcie týchto 
zdravotníckych služieb.
Samospráva mesta Banská Štiavni-
ca si uvedomuje, že nemá právomoc a 
kompetencie zasahovať do právomo-
cí súkromnej spoločnosti Svet zdravia, 
a.s., napriek tomu, rozhodne nesúhla-
sí s likvidáciou  poskytovaných služieb 
v banskoštiavnickej nemocnici a ich 
premiestnením do Žiaru nad Hronom. 
Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie v 
Banskej Štiavnici poskytuje zdravotnú 
starostlivosť na vysoko profesionálnej 
úrovni. Pôrodnicu vyhľadávajú pacient-
ky z celého Slovenska a s jej službami sú 
nadmieru spokojné. V roku 2011 slo-
venské mamičky v internetovom hla-
sovaní  rozhodli, že je to najlepšia pô-
rodnica na Slovensku. Na uvedenom 
gynekologicko-pôrodníckom oddelení v 
Banskej Štiavnici bolo v roku 2015 na-

rodených spolu 489 detí, z toho 68 ban-
skoštiavničanov.
Pre domáce pacientky z regiónu a bu-
dúce mamičky je z dôvodu dostupnosti 
hlavne z geografického hľadiska zacho-
vanie tohto oddelenia veľmi dôležité.
Na základe uvedených skutočností Vás 
opakovane prosíme o prehodnotenie 
Vášho zámeru a ponechanie gynekolo-
gicko-pôrodníckeho oddelenia v Banskej 
Štiavnici vzhľadom k tomu, že podľa 
vyjadrenia primára sú vytvorené všet-
ky personálne, materiálno – technické, 
a iné predpoklady na dobré a kvalitné 
fungovanie oddelenia.
 Podľa nášho vedomia, oddelenie je ob-
sadené dostatočným počtom kvalifi-
kovaných lekárov a tiež zdravotných 
sestier, ktorí si svoju prácu vykonávajú 
svedomite a so srdcom, v minulosti sa 
zapájali do rôznych projektov na zlep-
šenie podmienok poskytovania zdra-
votnej starostlivosti a boli vzorom aj 
pre iné nemocnice a zachovanie oddele-
nia by bolo tým najlepším ocenením ich 
snahy.
Verím, že prehodnotíte svoje rozhodnu-
tie a vezmete do úvahy jedinečnosť Ban-
skej Štiavnice a všetky argumenty, ako 
aj snahu tohto oddelenia a ich dlhodo-
bú a vysoko odbornú prácu, ktorej vý-
sledky sú vysoko hodnotené samotný-
mi pacientkami. Zároveň je potrebné si 
uvedomiť, že napriek už niekoľko rokov 
pripravovanej a prebiehajúcej koncep-
cii a reformy zdravotníctva bolo jasné 
už v predchádzajúcich rokoch, že na-
stane zmena aj v banskoštiavnickej ne-
mocnici, ktorá bude súvisieť s rozsahom 
jednotlivých oddelení. Tu si však tre-
ba uvedomiť, že na jednej strane je sú-
kromná spoločnosť, ale na druhej stra-
ne pacienti ako platitelia zdravotného 
poistenia, ktorí očakávajú plnohodnot-
nú zdravotnú starostlivosť čo najlepšie 
dostupnú k miestu bydliska, alebo za-
bezpečenú jej najrýchlejšiu dopravnú 
dostupnosť.“
S pozdravom 

Mgr. Nadežda Babiaková, v.r.
primátorka mesta

Primátorka mesta sa v tejto súvis-
losti opätovne obrátila  na vedenie 
spoločnosti Svet zdravia, a.s. a Vše-
obecnú zdravotnú poisťovňu, a.s., 
pri riešení situácie so snahou zvrá-
tiť aktuálny nepriaznivý stav zdra-
votníctva v našom meste. O no-
vých skutočnostiach Vás budeme 
aj naďalej informovať na stránkach 
Štiavnických novín.

Michal Kríž

•1.str.

Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie a reprofilácia 
nemocnice v Banskej Štiavnici
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Anketa
Poviete nám veľkonočnú riekan-
ku, alebo porekadlo?
,,Ženám veľa vody, chlapom veľa vín-
ka, deťom nech vo vrecku aspoň minca 
cinká.“                                   Renáta B.
,,Na Veľkú noc veľa vody, vôbec ti to 
neuškodí, aj na teba čaká, nepríjemná 
mláka. Na Veľkú noc veľa vody, vôbec 
ti to neuškodí,  zo spodu aj z vrchu, ča-
kaj chladnú sprchu.„              Adam P.
,,Dobrej šunky, mnoho vajec, k tomu 
ešte chleba krajec, do pohára vínečka, 
k tomu veľa zdravíčka.“             Ján H.
,,Šiby ryby mastné ryby, kus koláča 
od korbáča, ak mi nedáš dve vajíčka, 
daj mi aspoň makovníčka, ešte k tomu 
groš, aby bolo dosť.“        Svetlana M.
,,Halúzkou po zadku, pálenku od-
zátkuj, starosti za chrbát, nič večne 
netrvá. Halúzkou po zadku, voňavku 
do vlasov, nože sa ponúkni šunky i ko-
láčov.“                                     Ondrej P.
,,K novej jari veľa sily, by ste v zdraví 
dlho žili. Na Veľkú noc veľa vody, spo-
kojnosti a pohody, krásne veľkonočné 
sviatky vinšujem.“                     Liana L.
,,Tým, čo nosia sukničky, veľa čerstvej 
vodičky, tým, čo nosia nohavice, veľa 
dobrej slivovice.“                      Šoňa M.
Požehnané veľkonočné sviatky 
všetkým čitateľom ŠN praje 

Janka Bernáthová

Pozvánka 
na odber krvi
Územný spolok SČK v  Banskej 
Štiavnici Vás pozýva na obder krvi, 
ktorá sa uskutoční dňa 29.3.2016 
od 7.00 hod. do 10.00 hod. v ne-
mocnici na 3. poschodí v Banskej 
Štiavnici. Spravte všetko pre to, aby 
ste krv prišli darovať a tak pomohli 
tým, čo sú na vašu tekutinu odká-
zaní. Prineste si občiansky preukaz, 
poistenecký preukaz, je to potreb-
né pri registrácii darcu krvi. Dobre 
sa zavodnite, nejedzte nič mastné 
nepite alkohol, nefajčite 12 hodín 
pred odberom krvi. Ak tak spravíte, 
vopred Vám ďakujeme. 

Organizátori odberu

Pozvánka
Centrum voľného času, pozýva všet-
kých rodičov, ktorých deti navštevu-
jú záujmové krúžky v Centre voľné-
ho času v Banskej Štiavnici na voľby 
členov do Rady školy, ktoré sa usku-
točnia dňa 5.4.2016 o 15.00 hod. v 
jedálni ZŠ J. Kollára na sídlisku Drie-
ňová. Za CVČ:                 J. Machilová

Z definitívneho plánu reprofilizá-
cie nemocnice v Banskej Štiavnici, 
ktorý sme obdržali od Tomáša Krá-
ľa, hovorcu siete regionálnych ne-
mocníc Sveta zdravia, a.s., zo dňa 
21.3.2016 vyberáme: 
Vyjadrenie k  plánovanému pre-
sunu gynekologicko-pôrodníc-
keho oddelenia z Banskej Štiav-
nice do Žiaru nad Hronom:
Nemocnica v Banskej Štiavnici v sú-
časnosti už neprevádzkuje žiadne 
oddelenie, ktoré by poskytovalo ur-
gentnú alebo akútnu zdravotnú sta-
rostlivosť. Dlhodobo nemá odde-
lenie anestéziológie a intenzívnej 
medicíny, oddelenie chirurgie a od 
januára tohto roka ani interné od-
delenie (v prípade tohto oddelenia 
došlo k zrušeniu jednotky intenzív-
nej starostlivosti už v  minulosti). 
Gynekologicko-pôrodnícke oddele-
nie tak stratilo multiodborovú pod-
poru pri riešení závažných stavov. 
Súčasný stav je taký, že má dobrý 
gynekologicko-pôrodnícky tím, ale 
čo sa týka neonatológie, nedokáže 
pokryť nevyhnutnú ústavnú služ-
bu 24 hodín 7 dní v týždni a mať le-
kára stále v nemocnici. Na tieto ne-
dostatky upozornili aj hlavní lekári 
siete Svet zdravia pre neonatoló-
giu a  pôrodníctvo. Za týchto okol-
ností je prevádzka oddelenia z po-
hľadu bezpečnosti rodičky a najmä 
bezpečnosti novorodenca v prípade 
náhlych pôrodných alebo popôrod-
ných komplikácií riziková. Vedenie 
nemocnice si plne uvedomuje veľmi 
dobrú povesť tohto oddelenia, kto-
ré je roky vyhľadávané aj mamička-
mi z ďalekého okolia (z celkového 
počtu pôrodov 500 za rok je pri-
bližne iba 10 % domácich rodičiek). 
Napriek tomu je bezpečnosť mat-
ky a novorodenca na prvom mies-
te. Keďže spomenuté nedostatky 
majú hlavne personálny charakter 
a tento problém sa nepodarilo dl-
hodobo vyriešiť, vedenie nemocni-
ce začína pripravovať definitívnu 
transformáciu banskoštiavnickej 
nemocnice z akútnej na nemocnicu 
zameranú na následnú a chronic-
kú zdravotnú starostlivosť. Akútnu 
zdravotnú starostlivosť vrátane gy-
nekologicko-pôrodníckej časti bude 
zo všetkých stránok zabezpečovať 
žiarska nemocnica, kde Svet zdra-
via pripravuje významnú investíciu 
v podobe dostavby nemocničného 
pavilónu B. Plánovanou súčasťou je 
aj moderná pôrodnica novej gene-
rácie. Vďaka tomu by sa kvalita po-

skytovanej zdravotnej starostlivosti 
výrazne zvýšila pre celý široký žiar-
sky a tiež banskoštiavnický región. 
Tento projekt je momentálne pred-
metom rokovaní s Banskobystric-
kým samosprávnym krajom, ktorý 
je oficiálnym vlastníkom nehnuteľ-
ného majetku nemocnice (budov). 
Konkrétny posun by v tomto prí-
pade mohol nastať už v najbližších 
mesiacoch. Ešte predtým žiarska 
nemocnica zrealizuje rýchlu investí-
ciu do hotelovej časti tamojšieho 
gynekologicko-pôrodníckeho odde-
lenia, čím by sa skvalitnili ubytova-
cie služby pre mamičky a ich sprevá-
dzajúce osoby. 
Dôvody na presťahovanie gyne-
kologicko-pôrodníckeho oddele-
nia z Banskej Štiavnice do Žiaru 
nad Hronom:
- nemocnica po uzavretí interné-
ho oddelenia už nemá svoju akút-
nu časť. Oddelenie GPO tak stratilo 
multiodborovú podporu pri riešení 
závažných stavov. V  nemocnici už 
dávno nefunguje chirurgické odde-
lenie (ešte pred prevzatím Svetom 
zdravia) a ani oddelenie anestézio-
lógie a intenzívnej medicíny (ARO);
- oddelenie GPO v Banskej Štiavni-
ci zaznamenáva približne 500 pôro-
dov ročne. Z toho iba okolo 10 % je 
domácich rodičiek;
- na oddelení GPO navyše nie je z 
personálnych dôvodov možné za-
bezpečiť nevyhnutnú 24-hodinovú 
neonatologickú službu;
- na tieto nedostatky v oblasti bez-
pečnosti matiek a novorodencov 
upozornili aj hlavní lekári siete Svet 
zdravia pre neonatológiu a pôrod-
níctvo;
- za týchto okolností je prevádzka 
gynekologicko-pôrodníckeho odde-
lenia z pohľadu bezpečnosti rodičky 
a najmä bezpečnosti novorodenca 
v prípade náhlych pôrodných alebo 
popôrodných komplikácií riziková; 
- personál banskoštiavnického od-
delenia GPO by sa mal v najbliž-
ších mesiacoch presťahovať do žiar-
skej nemocnice. Táto nemocnica je v 
priebehu najbližších týždňov navy-
še pripravená dobudovať hotelové 
kapacity na vysokej úrovni;
- žiarska nemocnica má k dispozícii 
kompletné multiodborové zázemie 
aj pre závažné stavy, ktoré sa môžu 
vyskytnúť počas pôrodu alebo po 
ňom. Bezpečnosť matiek a novoro-
dencov je tak oproti Banskej Štiavni-
ci na oveľa vyššej úrovni;  
- z hľadiska dlhodobej perspektívy 

pôrodníctva a gynekológie je pre ši-
roký región dôležitá dostavba ne-
mocničného pavilónu B v Žiari nad 
Hronom. Malo by ísť o investíciu až 
v hodnote vyše 6 miliónov eur. Plá-
novanou súčasťou má byť aj pôrod-
nica novej generácie; 
- výstavba pavilónu B by sa mohla 
začať už počas budúceho roka a pre-
vádzka v roku 2018. Je to však pod-
mienené udelením súhlasu na odkú-
penie pavilónov zo strany BBSK.
Svet zdravia je pripravený do-
budovať rozostavané nemocnič-
né pavilóny v Rimavskej Sobote a 
v Žiari nad Hronom:
Na základe interných analýz je Svet 
zdravia pripravený obidve nemoc-
ničné stavby dobudovať a  vytvoriť 
v nich podmienky na poskytovanie 
novej úrovne zdravotnej starostli-
vosti pre takmer 150-tisíc obyvate-
ľov. Nevyhnutným predpokladom 
na realizáciu tejto súkromnej in-
vestície je dohoda s Banskobystric-
kým samosprávnym krajom, ktorý 
je vlastníkom nehnuteľného majet-
ku (budov) týchto nemocníc, a ná-
sledné schválenie zo strany akcioná-
ra Sveta zdravia. V prípade, že pôjde 
všetko podľa plánu, stavebné práce 
na oboch pavilónoch by sa mohli za-
čať v  prvej polovici budúceho roka 
a ich nová prevádzka približne o rok 
neskôr. Predpokladaná investícia do 
oboch projektov by predstavovala 
zhruba 13 miliónov eur.
Nemocnica Svet zdravia Žiar nad 
Hronom – plánovaný nový ne-
mocničný pavilón
- Nový urgentný príjem s oddelením 
multiodborovej intenzívnej starost-
livosti (OMIS) a s rádiologickým od-
delením na jednom poschodí;
- 3 nové operačné sály;
- pôrodnica novej generácie (pôrod-
né sály sú nahradené komfortnými 
pôrodnými izbami),
- oddelenie matka a dieťa – pediat-
rické lôžka s možným rodičovským 
sprievodom;
- nové moderné priestory na všetky 
súčasné lôžkové oddelenia;
- flexibilný koncept plávajúcich lô-
žok na oddeleniach;
- vysoký štandard izieb s vlastnými 
sociálnymi zariadeniami. Počet lô-
žok by sa mal znížiť zo súčasných 5 
– 6 na 2 až maximálne 3;
- plánovaná investícia v  hodnote 
vyše 6 miliónov eur.
Odpovedal: 

Tomáš Kráľ, hovorca siete regio-
nálnych nemocníc Svet zdravia

Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie 
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kam v BŠ 
a okolí ?

Niekoľko ľudí si nájde čas, aby 
si prečítali naše noviny. 

Chcú sa tam dozvedieť niečo, čo by 
ich zaujalo alebo  čo potrebujú ve-
dieť vo svojom živote. Preto je dob-
ré, keď noviny stále vychádzajú a 
súčasne  keď vhodne vy-
chádzajú v  ústrety svojim 
čitateľom.
Zaiste nie všetci máme 
rovnaký vkus. Nie kaž-
dý má rovnaký názor. Nie 
všetci sa na všetkom zhod-
neme. Potrebné je však 
hľadať spoločnú reč. Reč, 
ktorá zbližuje, spája, budu-
je, zjednocuje. Slová, ktoré 
dávajú nádej, zahladia sta-
ré bolesti, nezrovnalosti 
a krivdy.
Čo nás v našom meste spája? V pr-
vom rade to, že v ňom žijeme, ale-
bo ho radi navštevujeme, či máme 
tu svoju chalupu... Takto  máme 
spoločný podiel na jeho zveľaďo-
vaní, budovaní a skrášľovaní. Ďalej 
mnohých spájajú pokrvné, rodinné 
či priateľské zväzky a vzťahy. Iných 
spájajú spoločné záujmy.
Nie malú skupinu obyvateľov nášho 
mesta spája aj jedna konkrétna oso-
ba. Človek, ktorý kedysi žil v ďale-
kej krajine. Spája nás Ježiš Kristus. 

Boží Syn. Niektorí si možno myslia, 
že on nepatrí sem, k nám, do náš-
ho mesta. Pre niektorých nie je na-
ším občanom a ani tu nebýva. Vraj 
nemá vplyv na naše konanie. Ba, 
niektorí možno celkom vážne pri-
púšťajú, že snáď ani nie je vonkon-

com potrebný nikomu.
V  skutočnosti Kristus je súčasťou 
dneška nášho mesta. Súčasťou, kto-
rá sa od mesta nedá nijako odde-
liť. Súčasťou, ktorá bola, je a  bude 
s  kolotočom udalostí v  meste stá-
le a pevne spojená. Kristus je snáď 
jediným dávnym a  súčasne súčas-
ným obyvateľom nášho mesta. On 
v  ňom skutočne žije! Mnohokrát 
nebadane, nepozorovane, skryte, 
ba aj tajomne.
„Kde sú dvaja alebo traja zídení v mo-

jom mene, tam som aj ja prítomný,“ po-
vedal pri jednej príležitosti. Kristus 
teda reálne žije v našom spoločen-
stve, medzi nami.
Ďalej Kristus žije vo sviatostiach, 
ktoré sám vysluhuje. Kristus žije vo 
svojom slove aj v  Banskej Štiavni-

ci. Dokonca aj v tých, kto-
rí ho počúvajú a nasledujú. 
Kristus nie je zabudnutý, 
nie je nepotrebný. Ba prá-
ve on – Pán času a vesmíru 
a Pán dejín – vtláča do cho-
du nášho mesta svoj pokoj 
a požehnanie.
Kristus s  nami tvorí náš 
dnešok. S  nami a  pre nás 
buduje aj náš zajtrajšok. 
Ten zajtrajšok, ktorý je po-
značený v jeho na kríži pre-
bodnutých rukách. V ňom, 

ktorý zomrel a  vstal z  mŕtvych, je 
budúcnosť.
On je totiž ten, ktorý bol, je a príde.
Viditeľná Tvár Otcovho milosrden-
stva. Víťaz nad hriechom a smrťou.
Láskavý priateľ, večný Boh, knieža 
pokoja.
Požehnané veľkonočné sviatky 
všetkým Štiavničanom, priateľom 
nášho mesta, jeho návštevníkom, 
dobrodincom i čitateľom našich no-
vín.

Ľudovít Frindt, farár

Kristus a dnešok

Milí priatelia, rád vás 
oslovujem na začiatku 
veľkonočného obdobia, keď 
ako kresťania zažívame radosť 
z Kristovho zmŕtvychvstania. 

Tento rok je poznačený špeciálnou 
milosťou, je rokom milosrdenstva.
Použijem slová pápeža Františka 
z buly, ktorou vyhlásil Svätý rok mi-
losrdenstva: "V tomto mimoriadnom 
Svätom roku milosrdenstva máme v 
každodennom živote prežívať milosr-
denstvo, ktoré Otec zosiela na nás od 
večnosti. Nechajme sa počas tohto ju-
bilea prekvapiť Bohom. On nikdy ne-
prestáva otvárať dvere svojho Srdca do-
korán, aby nám zopakoval, že nás má 
rád a chce sa s nami deliť o svoj život." 
Mottom roku, ktorý sa začal 8. decem-
bra 2015 a skončí 20. novembra 2016, 
je myšlienka byť" Milosrdní ako Otec".
V  každodennom živote sme v  ne-
bezpečenstve upadnúť do skep-
sy a  strachu z  budúcnosti je na to 

mnoho celospoločenských a  zaiste 
i  osobných dôvodov, myslím si, že 
vhodným liekom namiesto bezná-
deje a uzatvárania sa do seba, je pre-
budenie schopnosti stať sa nositeľ-
mi milosrdenstva v  každodennom 
živote. Veľkonočné sviatky sú pre-
budením nových nádejí na lepšiu 
budúcnosť, pre ktorú môžeme kaž-
dý osobne spraviť mnoho vo svojom 
okruhu. „Boh nás pohladil svojím milo-

srdenstvom. Prinesme toto pohladenie 
iným, tým, ktorí ho najviac potrebujú.“ 
(Tvít pápeža Františka z 9. mar-
ca 2016) Rozhodnutie stať sa milo-
srdnými si vyžaduje Abrahámovskú 
vieru a odvahu.
Zmŕtvychvstanie bez kríža nie je 
možné. Kríž nám ukazuje, že na-
priek beznádejnosti Veľkého piat-
ku, prichádza veľkonočné ráno 
s obnovenými nádejami, keď strach 
a skepsa už nemá svoje miesto, už 
je tu len nová radosť a odvaha krá-
čať dopredu.
Jubileum milosrdenstva je vhod-
nou príležitosťou ukázať svetu spô-
soby, ako si ctiť život a dôstojnosť 
každej osoby. (Tvít pápeža Fran-
tiška 6. marca 2016). Pri tohtoroč-
ných veľkonočných sviatkoch vám 
prajem radosť zo zakúsenia prijaté-
ho milosrdenstva a odvahu pri šíre-
ní milosrdenstva okolo seba.

Norbert Ďurdík, 
farár v Štefultove

Veľkonočný príhovor

24.-28.3. Prvý jarný víkend na Cha-
te. Andreja Kmeťa na Sitne, otvore-
né 10:00-18:00. 
25.-28.3. Terra Permonia. Vyná-
lezovňa, mašinkáreň, fosforovňa 
a bambusovňa. Otvorené: 13:00-
17:00. 
25.3. Country noc v Penzióne 
Altmayer. Povinná výbava: džinsy, 
košeľa. Kto príde vo westernovom 
klobúku, drink zdarma. Horná ro-
veň, 19:00
25.3. Róbert Mikla & priatelia: Po-
city. Poeticko-hudobný večer. Art 
Cafe, 21:00, vstupné dobrovoľné.
Nu Spirit Weekend v Art Cafe. 
25.3. DJ Rhinefox, 22:00 
26.3. DJ Stame vs DJ Hans, 21:00 
26.3. Detské bábkové divadlo: Safa-
ládka a Špajdlička. Kino Akademik, 
16:00, pre deti od 3 r.
26.3. Ochutnávka vín (nielen) zo 
štiavnickej sopky. S premietaním 
obrazov od umelca insitného ume-
nia Jozefa Lackoviča. Rozprávať o 
jeho tvorbe bude autorova dcéra 
Mária Čelková. Vinocentrum, 18:30 
26.3. Koncert: Robo Patejdl Band. 
Divná pani, vstup voľný, 20:00 
26.3. Degustácia svetových ru-
mov. Profesionálna degustácia sve-
tových rumov pod vedením lektora 
školy barmana, odborníka a head-
-barmana Jána Babiaka. Sprievod-
ný program – hra na akordeón Ján 
Gonda. Divná pani - Old Men´s Ci-
gar Club, 20:00
26.3. Koncert: Schemnitz Night 
Acoustic. Hrajú Dodo Klimko, Ka-
rolína Rumanová a Joe Sivák. Bude 
aj saxofón, vibrafón a perkusie. Ar-
chanjel Caffe, 20:30
26.3. Veľkonočná Oldies v Bowlin-
gu. Penzion Cosmopolitan, 22:00
27.3. Veľkonočná nešibačka. Tvá-
romaľovačky, kameňomalovačky, 
vajcomaľovačky, opletačky a preple-
tačky, hádačky a  triafačky, ochut-
návačky. Dvor u  jašteričiek, 11:00-
16:00 
27.3. Veľkonočný animačný 
program pre najmenších. Maľova-
nie vajíčok, pletenie košíkov, pátrač-
ka po vajíčkach a veľa ďalších aktivít. 
Art Cafe, vstup 1 €, 13:00 - 17:00. 
27.3. Veľkonočná nedeľa s Huriká-
nom „U starej Blaškovej". Počúvad-
lianske jazero, 18:00-23:00, rezerv. 
0908 963 829. 
27.3. Divadlo: Pokušenie. Art Cafe, 
vstup 3 €, 19:00
Zmena programu vyhradená!

Región Banská Štiavnica
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Veľká noc 
je na dosah...
Dňa 20.3. k nám ,,priletel“ prvý jar-
ný deň. Spolu s ním prichádzajú 
ďalšie krásne sviatky – Veľká noc. 
Čo je Veľká noc? Veľká noc je naj-
starším, najvýznamnejším kres-
ťanským sviatkom, počas ktorého 
si kresťania pripomínajú umu-
čenie, smrť a vzkriesenie Ježiša 
Krista. Veľkonočný týždeň trvá od 
Kvetnej nedele po Bielu sobotu, 
počas ktorého si cirkev intenzívne 
pripomína pamätné dni utrpenia 
a smrti Ježiša Krista. Aké sú zvyky 
počas Veľkej noci? Na Veľkonoč-
ný pondelok je zvykom, že chlap-
ci chodia počas dňa dievčatá oblie-
vať vodou, aby boli celý rok krásne 
a zdravé. Potom ich chlapci vyši-
bú korbáčmi a za šibačku dostanú 
na korbáč mašličku, ktorú privia-
že dievča. Pred samotnou šibač-
kou si dievčatá doma pripravujú 
sladké alebo slané pochutiny pre 
,,junákov“, pekne vyzdobené veľ-
konočné vajíčka, sem-tam nejaký 
,,dukát“ za dobre vykonanú ,,prá-
cu šibača“. V tento deň sa spievajú 
rôzne piesne... Milí Štiavničania, 
prajem Vám príjemné prežitie veľ-
konočných sviatkov v kruhu svo-
jich najbližších. Prajem Vám veľa, 
zdravia, šťastia, lásky, požehnania 
a rodinnej pohody.

Filip Golian

28.marec 
patrí všetkým pedagógom
Všetci učitelia si zaslúžia veľkú 
úctu, pochopenie a poďakovanie 
od všetkých žiakov. 28.marca si 
pripomenie významný deň pre na-
šich vyučujúcich – Deň učiteľov. 
Na Slovensku sa určil tento deň pri 
príležitosti spomienky narodenia 
významného pedagóga Jána Amo-
sa Komenského. Milí učitelia, kto-
rí ste ma učili, pomáhali mi a boli 
oporou na Základnej škole vo Sv. 
Antone a neskôr na SPŠ S. Miko-
víniho v Banskej Štiavnici, chcem 
sa Vám všetkým úprimne poďa-
kovať a vysloviť Vám všetko dob-
ré k sviatku Dňa učiteľov. Prajem 
Vám všetko len to najlepšie, veľa 
zdravia, šťastia, lásky, pevné nervy 
a hlavne veľa usilovných a posluš-
ných žiakov. Takisto všetko dobré 
patrí aj ostatným učiteľom. Uži-
te si tento deň v zdraví, príjemnej 
harmónií a šťastí. S úctou býva-
lý žiak a člen Redakčnej rady ŠN…

Filip Golian

Milí priatelia, čitatelia, keď 
Ježiš chodil ešte medzi ľuďmi a 
vyučoval na území dnešného 
Izraela, povedal raz jedno 
zvláštne podobenstvo. 

Použil obraz obyčajného zrna a vy-
svetlil na ňom aj to, čo prišiel on 
sám vykonať.  Hovoril, že ak pše-
ničné zrno nepadne do zeme a ne-
odumrie, ostane samo. Ale ak od-
umrie, prinesie veľkú úrodu (J 12, 
24). Tí, ktorí ho vtedy počúvali, 
pravdepodobne ani nevedeli, že to 
bude platiť o ňom samotnom. Keď 
myslíme len na zrno, je to v poriad-
ku, ak si však pod zrnom predsta-
víme život, je to už ťažšie. Práve v 
týchto dňoch si veľmi dobre uve-
domujeme, že Ježišovým slovám 

neodporovali jeho činy (aký silný 
kontrast s naším vyhováraním sa!). 
Veľký piatok nám vždy znova a zno-
va pripomína, že Ježiš sa skutočne 

vzdal svojho života pre dobro iných. 
Zomrel, aj keď ostatní nerozumeli, 
že to robí pre nich, pre nás. Veľko-
nočná nedeľa a následne ďalšie dni 
či roky slávne zvestujú jeho smrť/
obeť priniesla veľkú úrodu. Ježiš z 
Nazareta zomrel a bol vzkriesený, 
kvôli mne a tebe! Toto, a nič iné, je 
jadrom našej viery, toto je zmyslom 
sviatkov, ktoré práve prežívame. Zá-
roveň nám svojim životom dáva prí-
klad, aby sme neboli stále zahľadení 
len do seba. Nabáda nás, aby to po-
dobenstvo o zrne aspoň trochu pla-
tilo aj o nás. Učí nás ako tu byť aj pre 
iných, ako sa v ich prospech vzdať 
možno času, možno niečoho viac. Je 
to už na nás. Každopádne však platí, 
že ak zrno odumrie, prinesie úrodu. 

Tomáš Valašík, ev. farár

Zrno, ktoré odumrelo

Najvyššia cena
Tie najvzácnejšie hodnoty, 
ako život, pokoj, láska, úcta, 
vernosť, spravodlivosť, nádej, 
a ďalšie, sa za peniaze kúpiť 
nedajú. 

Boli pre nás draho vydobyté práve 
na Veľkú noc. Podobne, ako sa sťa-
žujeme na znečisťovanie životného 
prostredia, tak je v súčasnosti zne-
čisťovaný život aj v  oblasti dušev-
nej, psychickej. Začína sa to najprv 
znehodnocovaním myšlienok, po-
kračuje znehodnocovaním jazyka 
a následkom je znehodnotené spo-
ločenské správanie. Všetci to veľmi 
dobre poznáme počnúc od úrovne 
našich osobných, rodinných živo-
tov až po najvyššie, národné i me-
dzinárodné dianie. Biblia toto všet-
ko zlo výstižne vyjadruje jedným 
slovom: hriech. Ak sme aspoň tro-
chu sebakritickí a  dokážeme pri-
pustiť, že robíme aj chyby, všetci 
máme s hriechom viac menej do či-
nenia, pretože nikto z nás nie je do-
konalý. Hriech by sa dal pripodob-
niť stromu a jednotlivé činy ovociu. 
Nestačí iba odstraňovať to jedo-
vaté ovocie, čiže riešiť len dôsled-
ky, ale je potrebné odstrániť strom 
aj s  koreňmi. To znamená vyrie-
šiť a  odstrániť príčiny. Odstráne-
nie „stromu hriechu“ ako podsta-
ty, je však pre človeka nemožné. 
„Zasadil ho“ a stráži mocný nepria-
teľ ľudstva – diabol. On so svojimi 
démonmi v skutočnosti stojí v po-
zadí každého zla, ktoré sa vo svete 

deje. Jeho úmyslom je zničiť všetko 
dobré a ľudstvo priviesť k  záhube. 
K  tomu má dovolený jeden pros-
triedok: ľudí, ktorí sa mu dajú okla-
mať. Božie slovo to vyjadruje takto: 
„Veď nezápasíme s obyčajnou ľudskou 
mocou, ale vedieme zápas proti silám 
neviditeľnej duchovnej ríše, proti moc-
nostiam zla a tmy, ktoré pôsobia v tom-
to svete. Nech teda vo vašej výzbroji 
nechýba nič z  Božích zbraní – len tak 
odoláte nepriateľovi, keď na vás zaúto-
čí.“ (Efežanom 6,12-13). Prvou pod-
mienkou riešenia bolo zachovanie 
dokonalej spravodlivosti. Tým bolo 
vylúčené použitie moci a ostala je-
diná cesta -právna. Vykúpiť človeka 
z moci hriechu, diabla a smrti však 
nemohol hocikto. Musel to byť pra-
vý Boh a zároveň aj pravý Človek, 
čistý, nevinný, bez hriechu. Inak 
by aj on sám potreboval vykúpe-
nie. V celom vesmíre sa našiel iba 
jediný: sám Boží Syn - Ježiš Kris-
tus. Cena, ktorú za nás zaplatil bola 
nepredstaviteľne vysoká. O  tom 
hovorí hlavne obdobie od Kvetnej 
nedele po Veľký piatok, keď na krí-
ži bolo naše vykúpenie dokonané 
a nevinná krv Božieho Syna sa stala 
tou najvyššou cenou všetkých čias. 
Pôsobí vždy keď uplatňujeme Bo-
žie slovo. Napríklad v 1. Liste Jána 
1, 7-10 je napísané: „Ak stále žijeme 
vo svetle Božej prítomnosti, krv Ježiša 
Krista jeho Syna nás očisťuje od kaž-
dého hriechu  a nič nenarúša náš vzá-
jomný vzťah. Ale ak tvrdíme, že nehre-
šíme, klameme sami seba a  nechceme 

si pripustiť pravdu. Ak však vyznáva-
me svoje hriechy, smieme sa spoľah-
núť na Božie sľuby, že nás očisťuje od 
každej nečistoty a  odpustí nám kaž-
dé zlyhanie. Ale ak hovoríme, že nič zlé 
nerobíme, obviňujeme Boha z  klam-
stva a  vôbec ho nechápeme.“ Veľko-
nočná nedeľa je aj znamením ví-
ťazstva nad smrťou, ako aj nádejou 
na zmŕtvychvstanie všetkých, kto-
rí vierou prijali toto radostné posol-
stvo. Veľká noc je tu pre všetkých. 
Aj pre tých, ktorí toho veľa mať ne-
budú. Dôležité je, ako sa rozhodne-
me: Či budeme hľadať iba vonkajšie 
tradičné zvyky, obrady, zábavu, ale-
bo sa zastavíme, aby sme vystihli 
tú podstatu a skutočný úžitok. Pa-
mätajme na veľkonočnú obeť. Je 
to dôkaz Božej lásky k nám. Je to 
zdroj pre očistenie nášho myslenia, 
reči a  kvality spoločenského sprá-
vania. Za najvyššiu cenu. Vidíme 
v  tom dôvod pre našu vďačnosť? 
Dôsledky sú veľmi praktické a ne-
vyhnutne potrebné pre náš každo-
denný život, pretože iba s nimi mô-
žeme nachádzať skutočné riešenie 
našej prítomnosti, minulosti a ná-
dej do budúcnosti.

Ľubomír Počai
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oznamy, pozvánky
spomienky

OZNAMY

Spomienka
Odišiel si nám 
všetkým, kto-
rí sme Ťa radi 
mali. Odišiel 
si bez toho, 

aby nám Tvoje ústa zbohom 
dali. Už Ťa neprebudí slnko, 
ani krásny deň, na cintoríne 
spíš svoj večný sen. Nič viac 
Ti už nemôžeme dať, len ky-
tičku kvetov na hrob a s úc-
tou a láskou na Teba spo-
mínať.
Dňa 25. marca uplynie 5 
rokov, čo nás navždy opus-
til manžel, otec, starý otec 
JUDr. Jozef Beneš. Česť 
jeho pamiatke. 

Manželka Mária 
s ostatnou rodinou

Spomienka
Spomienka 
Dňa 2.4.2016 
uplynie rok, 
čo nás navždy 
opustila naša 

mamka, starká, sestra, švag-
riná a príbuzná Anna Fur-
maneková, rod. Štrbová. 
Kto ste ju poznali, venujte 
jej tichú spomienku. Česť jej 
pamiatke! 

Smútiaca rodina 

Poďakovanie
Touto cestou by som sa chcela po-
ďakovať členom Hasičského zá-
chranného zboru MV v  Banskej 
Štiavnici, veliteľovi zásahu Jáno-
vi Lupákovi, Jurajovi Jarábekovi 
a Richardovi Budinskému, za pro-
fesionálny rýchly zásah na ceste 
do Žibritova. Za mimoriadnu ľud-
skosť, ktorú tí záchranári majú v 
sebe. Tiež ďakujem Slavomíro-
vi Bosákovi a všetkým tým obča-
nom, ktorí týmto záchranárom 
pomáhali pri vyťahovaní môj-
ho motorového vozidla. Zo srdca 
vám všetkým ešte raz ďakujem. 
Dúfam, že na tejto ceste budú vo-
diči chodiť opatrne a nebudú vy-
tláčať z cesty iné idúce motorové 
vozidlá.  J. Simonidesová

Jarné počasie svojimi teplými, 
slnečnými dňami láka občanov 
do záhrad a na prechádzky do 
prírody. 

Odkrývajú sa pozostatky jesene v 
podobe uschnutej trávy, kríkov a 
lístia. Pri peknom slnečnom počasí 
sa občania často nechávajú v rámci 
upratovania svojich pozemkov zlá-
kať na vypaľovanie suchej trávy a 
kríkov na svojich záhradách a hum-
nách. Na prvý pohľad “bezpečné“ 
vypaľovanie suchej trávy na malej 
ploche, alebo spaľovanie zhraba-
ných porastov, môže zapríčiniť po-
žiar veľkých rozmerov. V prípadoch 
dlhotrvajúceho sucha, zvýšeného 
výskytu požiarov a vysokého po-
žiarneho nebezpečenstva v lesoch, 
vyhlasuje Okresné riaditeľstvo Ha-
sičského a záchranného zboru v 
Žiari nad Hronom čas zvýšeného 
nebezpečenstva vzniku požiaru. Ak 
sa pozrieme na štatistiku požiaro-
vosti za rok 2015 na území okre-
sov Žiar nad Hronom, Žarnovica a 
Banská Štiavnica vzniklo spolu 172 
požiarov a priame škody boli 190 
430,- €. Pri týchto požiaroch nebola 
žiadna osoba usmrtená a dve osoby 
boli zranené. Oproti roku 2014 je 
nárast požiarov o 56 požiarov. Vy-
chádzajúc z tejto štatistiky bolo naj-
častejšou príčinou vzniku požiaru 

vypaľovanie suchých trávnatých po-
rastov a to v 61 prípadoch. V roku 
2015 nebol spôsobený ani jeden les-
ný požiar.

Veľmi dôležité je tiež pripomenúť, 
že vypaľovanie porastov je pod-
ľa zákona o ochrane pred požiarmi 
prísne zakázané v každom ročnom 
období a to nielen v čase zvýšené-
ho nebezpečenstva vzniku požiaru! 
V prípade porušenia tohto zákazu 
hrozí podľa zákona fyzickej osobe 
pokuta až do výšky 331,- €, resp. v 
blokovom konaní do výšky 100,-€ a 
právnickej osobe alebo fyzickej oso-
be-podnikateľovi je možné uložiť 

pokutu až do výšky 16 596,- €.
Občania by sa mali oboznámiť aj s 
všeobecne záväznými nariadenia-
mi obce, ktoré upravujú aj spôsob 
spaľovania odpadov na voľnom 
priestranstve a v niektorých prípa-
doch ho aj zakazujú!
Spaľovanie nieje jediný spôsob ako 
sa zbaviť biologického odpadu. Je 
možné zbaviť sa ho napr. kompos-
tovaním, ukladaním do špeciálnych 
kontajnerov, ktorých odvoz zabez-
pečuje obec alebo ho priamo vyvá-
žať do zberných dvorov.
Aj touto cestou chceme ľudí upozor-
niť na niektoré zásady, ktoré je fy-
zická osoba pri spaľovaní horľavých 
látok na voľnom priestranstve po-
vinná dodržiavať:
- sledovať klimatické podmienky, 
kontrolovať miesto spaľovania,
- ukladať horľavé látky do uprave-
ných hromád tak, aby neohrozovali 
svojim sálavým teplom alebo odlie-
tajúcimi časticami okolie,
- zabezpečiť potrebné množstvo ha-
siacich prostriedkov na zabránenie 
rozšírenia ohňa,
- vykonávať neustále kontrolu mies-
ta spaľovania,
- po skončení vykonať dohasenie 
zvyškov po spaľovaní a  preventív-
ne kontrolovať okolie po určitý čas.

Slavomír Búci
OR HaZZ ZH

Nebezpečné vypaľovanie 
suchých trávnych porastov

V klube dôchodcov na Šteful-
tove majú zaužívanú tradíciu, 
že MDŽ oslavujú mimo svojich 
priestorov, buď v nejakej 
reštaurácií alebo hoteli.

10.marca sa stretli v  reštaurácii 
Ametyst, ktorú si veľmi obľúbili 
pre chutné jedlá a vzornú obsluhu. 
Na tomto stretnutí boli prítomní, 
za Mestský úrad Banská Štiavni-
ca Ing. Piliar a Bc. Gregáňová a po-
slanec za mestské časti Sitnianska 
a Štefultov p. Beránek.
Oslavu otvorila vedúca Denného 
centra pre seniorov na Štefultove 
pani Ružena Dobrovodská. Sláv-
nostný prejav predniesol kronikár 
Milan Štencl. Za Mestský úrad Ban-
ská Štiavnica sa k prítomným pri-
hovoril Ing. Piliar a poslane p. Be-
ránek. ,,Jašteričky“ zaspievali pieseň 
zo svojho repertoáru. Pán Beránek 

obdaroval naše ženy karafiátmi. 
Nasledoval chutný obed, tiramisu 
a kávička. Potom vedúca p. Dobro-
vodská odovzdala prítomným slad-
kosti a darčeky od sponzorov.
Na záver pri zvukoch harmoniky 

nášho nového člena Matúša Moj-
žiša si naše ženy schuti zaspieva-
li a  zatancovali. Bolo to vydarené 
stretnutie, na ktoré budú prítomní 
ešte dlho spomínať.

Milan Štencl

Štefultovskí seniori oslávili MDŽ

Posedenie seniorov v reštaurácii Ametyst  foto Dušan Beránek
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Prvý slovenský inkubátor 
zameraný na podporu podni-
kania remeselníkov štartuje 
v apríli v Banskej Štiavnici.

Tento projekt je svojím zameraním 
unikátny - cieli na remeselníkov a 
umelcov banskoštiavnického regió-
nu, ktorí sa chystajú vstúpiť, alebo 
už vstúpili na trh so svojím vlast-
ným produktom. Ovládajú svoje 
remeslo na profesionálnej úrovni, 
často však na úkor slabších znalos-
tí podnikateľských tém.
Inkubátor Remeslo má zlaté dno im 
poskytne možnosť absolvovať sériu 
praktických workshopov na témy: 
Mám nápad, čo ďalej?, Budovanie 
vlastnej značky, Ako na nízkoná-
kladový marketing, Online predaj, 
Tvorba úspešného webu a textov 
na web, Účtovníctvo a legislatíva, 
SOI, Obchodné zručnosti, predaj-
né techniky.
Cieľom celého projektu, ktorý or-
ganizuje Luft coworking v Banskej 
Štiavnici, je posilniť biznis model a 
podnikateľskú stabilitu remeselní-
kov a umelcov.

„Videli sme okolo seba veľa zruč-
ných ľudí, ktorí nemajú také možnos-
ti dobrovoľného vzdelávania a rôznych 
workshopov ako napríklad v Bratislave. 
Tak sme sa to rozhodli zmeniť,“ uviedol 
Andrej Minárik, jeden zo zakladate-
ľov Luft coworkingu.
Projekt vychádza z konceptu inku-
bátorov pre technologické startupy, 
ktoré poskytujú podnikateľské 
vzdelanie mladým firmám tradične 
vo veľkých mestách (Bratislava, Ko-
šice, Praha a ďalšie). Svojím obsa-
hom je ale prispôsobený potrebám 
drobných podnikateľov – remesel-
níkov a umelcov v menších mestách 
a na vidieku. Jedným z partnerov 
projektu sú tvorcovia portálu sashe.
sk, ktorí sa dlhodobo venujú práci 
so slovenskými remeselníkmi.
„Pre remeselníkov je marketingový, 
právny a ekonomický support nesmier-
ne dôležitý. Sú to ľudia, ktorí primár-
ne tvoria a obchodnícky duch im nie je 
úplne vlastný, ale majú miesto na slo-
venskom trhu rovnako ako komerč-
né značky, možno práve ešte o niečo 
viac. Luftu sa podarilo zasiahnuť všet-
ky kľúčové oblasti podpory predaja ru-

kodielnej tvorby a inkubátor v ich po-
daní môže remeselnú značku naučiť 
prezentovať výrobky adekvátnym a 
profesionálnym spôsobom,“ ocenila vý-
ber workshopov zakladateľka por-
tálu sashe.sk Saša Miklášová.
Možnosť prejsť inkubátorom do-
stane približne desať remeselníkov 
a umelcov. Prihlášku, ktorá je sprí-
stupnená na: www.luft-coworking.
sk/remeslo, je treba vyplniť a odo-
slať do 31. marca. Kritériom pre 
výber do programu nie je len kvalita 
produktu, ale aj starostlivo vyplne-
ný registračný formulár. Registrácia 
do projektu je zdarma! Projekt, kto-
rý bol podporený Accenture Nadač-
ným fondom Nadácie Pontis, končí 
v júni 2016.
„Nie je to ďalší z mnohých inkubáto-
rov, ktorý sa zameriava na startupy, ale 
snaží sa pomôcť lokálnym ľuďom v tom, 
čo robia prirodzene už mnohé roky až 
storočia. Taktiež si myslím, že remesel-
ná práca sa pomaly vytráca z našich ži-
votov a mali by sme sa snažiť ju udržať 
v našej kultúre,“ uviedol Michal Jurčo 
zo spoločnosti Accenture.

Šárka Hurdálková

Remeslo má zlaté dno

14. marca 2016 začal na 
Slovensku deviaty ročník 
medzinárodnej akcie „Týždeň 
mozgu“. 

Toto podujatie iniciuje Slovenská 
Alzheimerova spoločnosť, Nadá-
cia Memory a Neuroimunologický 
ústav SAV a jeho cieľom je upriamiť 
pozornosť širokej verejnosti na ľud-
ský mozog, jeho činnosť, hovoriť o 
možných mozgových ochoreniach, 
o spôsoboch a možnostiach ich pre-
vencie. Domov Márie počas týžd-
ňa mozgu, ktorý trval od 14. do 20. 
marca 2016, okrem zvýšenej aktivi-
zácie svojich klientov, zorganizoval 
podujatia aj mimo priestorov zaria-
denia sociálnych služieb. Prvou na-
šou akciou mimo Domova Márie 
bola už tradične návšteva Materskej 
školy na ulici Mierová. So škôlkármi 
sme sa najprv porozprávali o moz-
gu a jeho funkciách, potom sme si 
urobili rozcvičku a nakoniec rôzny-
mi skladačkami, hádankami a pra-
covnými listami potrénovali aj mo-
zog detí. Za odmenu dostali okrem 
sladkostí aj diplom a my sme od 
nich dostali sľub, že sa v budúcnosti 

budú svojmu mozgu častejšie veno-
vať, uvedomovať si ho  a pravidelne 
trénovať. Ďalšou našou akciou bola 
prednáška, tréning pamäte a bese-
da so žiakmi Základnej školy v Svä-
tom Antone. Deti prejavili o túto 
problematiku úprimný záujem a 
svojimi otázkami preukázali aj ve-
domosti o mozgu a jeho fungovaní. 
Veľkú radosť im urobili certifikáty o 
absolvovaní tréningu mozgu a, sa-
mozrejme, sladkosti a malé darčeky.
Pre prijímateľov sociálnej služby vo 
všetkých troch objektoch Domova 
Márie, na ulici Špitálska, Striebor-
ná a  Svobodu, pripravujeme počas 
celého roka aktivizačné a kognitív-

ne cvičenia, spojené s pohybovými 
cvičeniami a tréningom pamäte. V 
priebehu týždňa mozgu sme tieto 
aktivity ešte zintenzívnili, podpori-
li sme ich individuálnymi rozhovor-
mi, novými cvičebnými pomôckami 
a hrami, ktoré sa im veľmi páčili.
Aktivity Domova Márie v priebe-
hu „Týždňa mozgu“ boli u detí, žia-
kov i u vlastných klientov úspešné. 
Veľmi nás to teší a dúfame, že po-
dobný záujem prejavia o naše akcie 
nielen počas Týždňa mozgu v bu-
dúcom roku, ale že sa svojmu moz-
gu budú  venovať v priebehu celého 
svojho života.

Domov Márie Banská Štiavnica

Týždeň mozgu 2016

Šikovné deti z MŠ Mierová  foto Archív DM

„Pravnuci“ 
Majstra Kollára vystavujú!
Fakt, že štiavnický maliar Jozef 
Kollár nemal vlastné deti je vše-
obecne známy. Ako je teda mož-
né, že v Galérii Jozefa Kollára sa 
svojou tvorbou predstavujú jeho 
„pravnuci“? Deti z regionálnych zá-
kladných škôl sa stretli v galérii vo 
štvrtok 17.marca 2016 na tvori-
vom podujatí Kollárova Štiavni-
ca – ktoré organizuje ZŠ J. Kollá-
ra Drieňová. V galérii sa cítili ako 
doma a  s chuťou a nasadením sa 
pustili do tvorby diel inšpirova-
ných Kollárovými obrazmi. Talen-
tovaní mladí tvorcovia vytvorili 
pôsobivé diela, za ktoré by nepo-
chybne aj od maliara dostali veľké 
uznanie. Všetky diela sú nainšta-
lované priamo v  expozícii Maj-
stra Kollára, ktorá sa rozžiarila es-
pritom a jarnou náladou. Srdečne 
pozývame na prehliadku oživenej 
expozície do Galérie Jozefa Kollá-
ra všetkých Štiavničanov, aby sa 
presvedčili, že nám dorastá ďal-
šia maliarska generácia – Kolláro-
vi pravnuci.
Otvorené: utorok – sobota + 
veľkonočný pondelok od 8.00 – 
16.00. Tešíme sa na stretnutie!

Iveta Chovanová, SBM

Oslavy MDŽ
Dňa 3.3.2016 členovia klubu se-
niorov z Banskej Štiavnice oslávili 
MDŽ v prekrásnom prostredí Po-
čúvadlianskeho jazera. Na chate 
Pod Sitnom členov klubu privíta-
la vedúca klubu seniorov p. Boroš-
ková. So vznikom tohto sviatku 
oboznámil členov p. Balúch, ktorý 
zároveň členkám zablahoželal, po-
prial veľa zdravia, šťastia a spokoj-
nosti. Spolu s blahoželaním rozdal 
členkám aj kvety, ktoré sponzor-
sky dal p. Filip z úradu práce a so-
ciálnych vecí. Kultúrny program si 
zabezpečili členky sami. Zaspieva-
li si a o dobrú náladu bolo posta-
rané. Zvyšní čas strávili prechádz-
kou okolo jazera alebo vo welnes, 
ktoré sa nachádza v tomto zaria-
dení. O občerstvenie v podobe prí-
pitku, kávy, obeda a  zákusku sa 
postaral p. Ernek, vedúci tohto za-
riadenia. V  popoludňajších hodi-
nách sa členovia klubu vrátili do 
Banskej Štiavnice. Týmto by sme 
sa chceli poďakovať všetkým, kto-
rí sa podieľali na tomto príjemne 
strávenom dni.

Členovia klubu
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Piatok 25.3. o 18:30 hod.

V mene Krista
Akčný/Dobrodružný/Dráma, USA, 
2016, 107 min. Vstupné: 4 €. Bib-
lický príbeh o zmŕtvychvstaní Ježiša 
Krista, prerozprávaný z pohľadu ne-
veriaceho. Rímsky vojenský tribún 
Clavius je poverený vyriešiť záhadné 
zmiznutie Kristovho tela pár týždňov 
po jeho ukrižovaní. To má zastaviť ší-
renie rečí o príchode Mesiáša a zabrá-
niť povstaniu ľudu v Jeruzaleme. Veľ-
kolepý biblický príbeh v kinách počas 
Veľkonočných sviatkov.

Sobota 26.3. o 18:30 hod.
Štvrtok 31.3. o 18:30 hod.

Batman vs Superman
Akčný/Dobrodružný/Fantasy/Sci-Fi, 
USA, 2016, 151 min. Vstupné: 4 €. 
Po útoku kryptonských vojsk na Met-
ropolis sa z Clarka Kenta/Kal - Ela 
stal Superm. Celá udalosť mala veľký 
vplyv na celé ľudstvo. Zrazu sa nikto 
necíti v bezpečí. V Gothamu medzitým 
vyčerpaný a skúsený Bruce Wayne 
znovu navráti svetu Batmana, aby do-

viedol Supermana k zodpovednosti a 
spravodlivosti. Netuší však, že tým-
to rozhodnutím začne cestu k veľkému 
priateľstvu, ktoré položí základ Ligy 
spravodlivých!

Nedeľa 27.3. o 16:00 hod.

Kung fu panda 3
Animovaný/Akčný/Dobrodružný/
Komédia/Rodinný, USA/Čína, 2016, 
94 min. Vstupné: 4 €.

Nedeľa 27.3. o 18:30 hod.

Vatikánske múzeá
Dokumentárny, USA, 2014, 80 min. 
Vstupné: 4 €. Vstúpte a pozrite si ob-
razy Caravaggia s okúzľujúcou rea-
litou, dotknite sa sochy Laoókona a 
Belvéderskeho torza a nechajte sa ovi-
núť postavami zo Sixstínskej kaplnky, 
ktoré nikdy nevyzerali reálnejšie ako 
v tomto diele. Od umeleckých klasic-
kých sôch k Piete od Michelangela, až 
k fontáne di Trevi. Od obrazov Giotti-
ho, Leonarda da Vinciho a Caravaggia 
k Iným dielam od van Gogha, Chagal-
la a Daliho. Od neobyčajných fresiek 

v Raffaelových sieňach k úžasným 
kúskom od Michelangela v Sixstínskej 
kaplnke, ako napr. Stvorenie Adama a 
majestátneho Posledného súdu. Toto 
sú kroky na unikátne, skutočne emo-
tívnu cestu k prežitiu krásy na vlast-
né oči.

Utorok 29.3. o 18:30 hod.

Barani
Dráma, Island, 2015, 93 min. Vstup-
né: 3 €. Kiddi pije a rád strieľa. Gum-
mi nepije a nestrieľa. Zarastení sú 
obaja rovnako. Kiddi a Gummi sú bra-
tia, ktorí spolu už 40 rokov nepreho-
vorili ani slovo, a jediné, čo obaja zdie-
ľajú, je láska k ovciam. Jedného dňa 
Gummi pojme podozrenie, že Kiddiho 
výstavný baran je nakazený smrteľ-
nou klusavkou. Nad rodinným pleme-
nom oviec, životnou pýchou oboch bra-
tov, sa začnú sťahovať mračná. Film 
citlivo vypodobňuje bratské puto, kto-
ré aj po desaťročiach vzájomných ne-
zhôd zostáva silné. Nechýba mu nič, 
čo majú fanúšikovia islandských fil-
mov radi. 

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

Aktuálne filmy v kine 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.9/2016: „Ten, 
kto je stále múdry, máva smutný ži-
vot.“ Výhercom sa stáva Lívia Mly-
náriková, L. Svobodu 15, Banská 
Štiavnica. Srdečne blahoželáme! 
Tento týždeň hráme o poukáž-
ku na konzumáciu v hodnote 10,-
eur v pizzérii, reštaurácii Black M, 
Nám. sv. Trojice 6/2, Banská Štiav-
nica. Vašou úlohou je správne vylúš-
tiť krížovku a zaslať ju spolu s kupó-
nom do redakcie ŠN v termíne do 
4.4.2016.

V tajničke sa ukrýva výrok H. D. 
Thoreava: (Tajnička)
A., Ruská rieka, obilnina, chlapec, 
otep,
B., Začiatok tajničky,
C., Robená na pare, nebdejú, predá-
va sa v obchodoch,
D., Kameň, otvorené (anglicky), 
hlúpa žena (česky), predložka,

E., Sála/Hala, maštal, Dorota, le-
pidlo,
F., Stred slova Paulína, časť brne-
nia, les, chlap, 50 (v Ríme),
G., Existuje, sláčik, H2O, vytvára-
jú penu,
H., Zlatá minca, stredná dĺžka 
v  móde, rastlinné maslo, starší 
(skratka),
I., Liečivá rastlina, plurál slova 
veda, napĺňal, títo,
J., 2.časť tajničky,
K., Citoslovce rezignácie, Mirosla-
va, naša politická strana, poriad-
ne zbil,
1., Oddelenie dopravnej polície, 
3.časť tajničky, moderný,
2., Páperový šál, kovali, dá za prav-
du,
3., Pooberali, skryje,
4., Varila sa, stúpam,
5., Manželka Chaplina, zriadenie v 
krajine, dediny,
6., Na istom mieste, malý Oto, me-
ter (česky),
7., Citoslovce výsmechu, spať (čes-
ky), badajú očami,
8., Aj spieval (básnicky), hostiny, 
označenie áut bývalého Českoslo-
venska,

9., Patriaci Lei, dodo, kód na platob-
nej karte,
10., Španielska vychovávateľka, 
diera líšky, zvuk človeka,
11., Netrepe, český starší spevák, 
dioptria,
12., Síra, pani v Španielsku, podsta-
ta niečoho,
13., Plesňový syr, mesiac (básnic-
ky), stred slova zloba,
14., Osobné zámeno, Dezider, 

zotri,
15., Dvojica, Koniec tajničky, stoj 
(maďarsky).

Pomôcky: In, merito, Boa, nána, 
MIDI, penk, ál.

Pripravuje: Anna Rihová
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Kupón č. 11
Krížovka
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Slovenské národné divadlo 
pripravilo pre detského 
diváka prierez opery Barbier 
zo Sevilly od Gioacchina 
Rossiniho (1792-1868).

V snahe priblížiť deťom pomer-
ne náročný hudobný žáner Operu 
siahli autori k veľmi praktickému 
a pútavému spracovaniu pomer-
ne komplikovaného a dlhého die-
la. Jednu z posledných komických 
opier skrátili výberom najznámej-
ších a najdôležitejších scén a árií, 
ktoré zneli v originálnom talian-
skom jazyku. Napriek tomu bola 
„opera buffa“ všetkým zväčša det-
ským divákom zrozumiteľná. Zák-
ladné pojmy súvisiace s operou, ži-
vot hudobného skladateľa, ako aj 
samotný dej nápadito približoval 
rozprávač, populárny herec a mo-

derátor Martin Vanek. V priebehu 
90 minút  sa deti zoznámili nielen s 
hlavnými postavami opery: prešiba-
ným  holičom  Figarom, mladou, za-
ľúbenou grófkou Almavivou a krás-
nou temperamentnou Rosinou, či 

mrzutým tútorom Bartolom a kle-
betným učiteľom hudby Basiliom, 
ale priučili sa čo-to o rozdelení muž-
ských a ženských hlasov, technike 
tvorby operného spevu, jeho zosil-
není a rezonancii. Dozvedeli sa tiež 
to, ako vznikala komická opera a čo 
je to „bel canto“ (krásny spev).
V prekrásnej historickej budove 
SND vnímali neopakovateľnú hud-
bu majstra Rossiniho, ktorú im pri-
blížil orchester opery pod dirigent-
skou taktovkou Pavla Tužinského. 
Niektorým odvážnym deťom sa po-
darilo byť i spolutvorcami predsta-
venia, keď sa v jednom okamihu 

stali zákazníkmi vždy dobre infor-
movaného barbiéra (holiča), živým 
orchestrom alebo vojakom. V ďal-
šom priebehu predstavenia zas po-
mohlo publikum vytvoriť efekt sil-
nej búrky, vetra a hromu. Toto 

všetko sa odohrávalo 
v historickej budove SND, 
ktorá svojou krásou a  je-
dinečnosťou očarila naše 
deti. Veď tie možno po 
prvýkrát v  živote sedeli 
na balkóne, či v lóži divad-
la, odkiaľ sledovali dianie 
na javisku i pod ním. Tam 
tzv. „jame“ mali ako na ta-
nieri všetkých hudobní-
kov a  hudobné nástroje 
orchestra SND. Vďakou 
všetkým interpretom „Fi-
gara“ bol detský smiech, 

radosť a srdečný potlesk, ktorým 
odmenili toto vydarené interaktív-
ne a výchovno-vzdelávacie pred-
stavenie. 52 účastníkov zájazdu za 
kultúrou sa po krátkej prehliadke 
historického centra Bratislavy vrá-
tilo do Banskej Štiavnice. Oslovené 
krásou umenia a odhodlané pribli-
žovať sa štúdiom a pôsobením na 
základnej umeleckej škole veľkým 
umelcom. Plní dojmov z jedinečnej 
návštevy SND ďakujú žiaci i páni 
učitelia Rade rodičov pri ZUŠ za 
podporu a šoférovi pánovi Budin-
skému za bezpečný odvoz. 

Irena Chovanová

Figaro sem, Figaro tam, alebo opera 
trochu inak

ZUŠ-kári pred SND  foto Archív ZUŠ

Sobotné roz-
právkovanie
Už túto sobotu, 26.3. 2016 
o  16:00 hod., pozývame rodin-
ky do kina Akademik na predsta-
venia Safalátka a Špajdlička, ktoré 
k nám prinesie Bratislavské bábko-
vé divadlo. Duchaplné dielo, kto-
ré pôvodne vzniklo na objednávku 
Svěrákových detí, o tučnom a chu-
dom pánovi, ktorých dá dokopy 
náhoda, je plné veselých a nežných 
príhod. Jednoduché, no originál-
ne príbehy o spoločnom hľadaní 
šťastia, putovaní svetom a nachá-
dzaní prostých každodenných ra-
dostí prerozprávajú deťom dva psí-
ky, ktoré si Safaládka a Špajdlička 
osvoja na svojich potulkách. Túž-
bou oboch kamarátov je nájsť si 
peknú prácu, ktorá ich bude oboch 
tešiť. Kým sa tak stane, vyskúšajú 
celý rad bizarných povolaní, ktoré 
im občas spôsobia nemalé peripe-
tie. Keďže ich však spája nerozluč-
né priateľstvo, prekonajú všetky 
prekážky hravo, a tak sa diváci doč-
kajú šťastného konca i v tejto roz-
právke. Vstupné na predstavenie je 
3 € a okrem pokladne kina je mož-
né lístky rezervovať alebo kúpiť aj 
na http://kultura.banskastiavnica.
sk.                                            R. Marko

Vatikánske 
múzeá 
v kine Akademik.
Pred časom ste mali možnosť po-
zrieť si v našom kine sériu zaují-
mavých výstav svetových umel-
cov, ktoré sa stretli so záujmom 
verejnosti. Preto sme sa rozhod-
li v rámci Veľkonočných sviatkov 
ponúknuť ďalšiu, s názvom Vati-
kánske múzeá. Nevšedná výprava 
za poznaním pôsobivej umeleckej 
zbierky, budovanej viac než 2 tisíc 
rokov. 40 profesionálov natáčalo 
najvzácnejšie diela sveta naprieč 
kultúrami a historickými epocha-
mi. Vďaka jedinečnému technic-
kému spracovaniu si môžete na-
plno vychutnať pohľady na obrazy 
Caravaggia, Giotta,Leonarda da 
Vinciho, Van Gogha, Chagalla či 
Dalího a mnohých iných. Celým 
filmom vás bude sprevádzať sám 
riaditeľ Vatikánskych múzeí An-
tonio Paolucii. Tešíma sa na vás 
27.3.2016 o  18:30 hod. v  kine 
Akademik.

Zuzana Patkošová
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Atleti BS majú prvú zimnú 
trifectu na svete. Spolu so 
stovkami iných pretekárov 
sme ju získali za absolvovanie 
celej zimnej série terénnych 
prekážkových pretekov 
Spartan Race.

Posledné zimné preteky sa konali 
v sobotu 19. marca na Donovaloch 
a  napriek tohtoročným suchotám 
sme sa na nich dočkali aj snehu. 
Kvôli aktuálnemu počasiu a  súvi-
siacim rizikám sa výnimočne bežali 
dve kolá, čo bola zaujímavá zmena, 
keďže takmer všetky prekážky sme 
si zopakovali dvakrát a v 2. kole sme 

už presne vedeli, čo nás neminie. 
Okrem stien, ostnatných drôtov, 
nosenia bremien a iných klasických 
prekážok nás čakalo aj viacej rúč-
kovania, ktoré ale nebolo také ťaž-
ké ako naposledy v Poľsku. Najviac 
nás preverila dlhá vzdialenosť – až 
24 km v kopcovitom teréne a spolu 
rekordných 41 prekážok.
Z  nášho tímu sme dobehli v  open 
kategórii spomedzi 883 mužov 
na 20. mieste Tomáš Počai, na 39. 
mieste Timotej Hudec, na 42. mies-

te Marek Rudinský a na 111. mieste 
Peter Prokeš. V tabuľke tímov sme 
obsadili 5. miesto spomedzi 78 tí-
mov. Tieto výsledky potvrdzujú, 
že januárové dobré umiestnenie vo 
Svite nebolo len náhodným výstre-
lom do tmy a naša výkonnosť stú-
pa. Teraz nás čaká dlhšia prestávka, 
počas ktorej sa chceme maximálne 
sústrediť na tréning, aby sme sa od 
júna na letných pretekoch dostali 
opäť vyššie. Ďakujeme všetkým za 
podporu a priazeň. 

Tomáš Počai

Sparťania na Donovaloch potvrdili 
stúpajúcu výkonnosť

Dňa 12.-13.3.2016 sa v Banskej 
Bystrici pod Urpínom uskutoč-
nilo medzinárodné podujatie. 

Plaveckého mítingu sa zúčastni-
lo 235 plavcov z 51 klubov zo šest-
nástich krajín. Naši plavci si v 50m 
bazéne na Štiavničkách počínali vy-
nikajúco. Zlepšili si osobné rekordy 
a štyrikrát sa postavili na stupeň ví-
ťazov. Plavcom gratulujeme a priná-
šame výsledky.

Muži:
Konečný Marek – 28. 50m P, 
33.28; 16. 100m P, 1:17.57; 26. 
200m P, 2:54.03
Ernek Matej – 22. 50m VS, 25.91; 
14. 100m VS, 56.43; 6. 50m M, 
26.54; 5. 100m M, 58.76; 5. 200m 
M, 2:18.58
Orság Dalibor Daniel – 30. 50m 
VS, 27.42; 27. 50m P, 33.18; 17. 
100m P, 1:19.94

Ernek Šimon – 11. 50m Z, 30.13; 
2. 100m Z, 1:03.62; 8. 200m Z, 
2:21.07; 9. 100m P, 1:20.71; 21. 
200m P, 2:47.57
Ženy:
Potančoková Timea – 14. 50m 
VS, 28.72; 6. 100m VS, 1:04.25; 

9. 100m VS, 35.52; 3. 100m P, 
1:19.08; 12. 50m M, 30.29; 1. 100m 
M, 1:08.71; 3. 200m PP, 2:40.63
Vysvetlivky: VS-voľný spôsob, M- 
motýlik, Z- znak, P- prsia, PP- pol.
preteky.

PK Banská Štiavnica

Plavci úspešne reprezentovali

Medailová Timea Potančoková  foto Janka Potančoková

Futbal
IV. liga dorast
Predohrávka 29. kola hralo sa 
19.3.2016
Sitno Banská Štiavnica - FK Šalko-
va 2:1 (2:0)
Góly: 33. Meňuš, 43. Vilmon z p.k.
Zostava: Kuma -Boroška (77.
Hrabko A.), Binder O., Nedoroš-
čík, Vilmon, Chmelina, Neuschl 
P. (55.Šuhajda), Semoda K., Ja-
vorský, Meňuš L., Greguš D. (46.
Daubner)
Úvodný zápas jarnej časti herne 
našim chlapcom nevyšiel. V pr-
vom polčase okrem dvoch strele-
ných gólov niekoľko šanci zaho-
dili. Na začiatku druhého polčasu 
po chybe nášho brankára hostia 
znížili a naše mužstvo sa už len do 
konca zápasu herne trápilo. Pote-
šil iba zisk troch bodov.

Prípravný zápas
FK Vinica (IV.liga) - Sitno Banská 
Štiavnica 4:2 (1:0)
Góly: Kminiak, Chmelina
Zostava: Pažout – Číž, Hanzlík A. 
(75.Javorský), Roško, Kušión, Be-
ňadik, Barák N., Kmeť, Chmelina, 
Kminiak, Hanzlík P. (82.Kuma)
V generálke na novú sezónu sa 
naše mužstvo predviedlo divákom 
dobrým výkonom a bolo domáce-
mu mužstvu vyrovnaným súpe-
rom. Mohli dosiahnuť i lepší vý-
kon, keby Kminiak a Barák (obaja 
mali po dve), boli svoje gólové šan-
ce premenili. Herne naše mužstvo 
však nesklamalo.

Kam za futbalom?
Oblastné majstrovstvo
14. kolo hrá sa 27.3.2016 o 15.00 
hod.
Tatran Bzenica - Sitno Banská 
Štiavnica
IV.liga dorast
16. kolo hrá sa 26.3.2016 o 14.00 
hod.
Sitno Banská Štiavnica - FK Očová
II. liga starších a mladších žiakov
14. kolo hrá sa 26.3.2016 o 10.00 
hod. a 12.00 hod.
Sitno Ban.Štiavnica - Sklotatran 
Poltár Ivan Javorský

Pozvánka
Dňa 3.4.2016 sa bude konať Vý-
ročná záhradkárska schôdza o 
15:00 hod. v Záhradkárskom 
dome na Štefultove. Pozývame 
všetkých záhradkárov. 

SZZ ZO v Štefultove
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INZERCIA

inzercia

 � Predám záhradku s chatkou. Te-
l.č.: 0902 552 009

 � Kúpim 2-izbový byt v BŠ, tel.č.: 
0903 624 886

 �Dám do prenájmu garáž, radov-
ka na Drieňovej, ulica Energetikov. 
Tel.: 0908 929 550

 � Predám zrekonštruovaný 1-izbo-
vý byt vo Sv. Antone a 3-izbový byt 
na sídl. Drieňová, super cena, tel. č.: 
0948 959 697

 � Prenajmem v RD v Štiavnických 
Baniach zariadenú izbu za 130,-Eur 
mesačne. Tiež prenajmem garáž, te-

 � PREDÁM NOVÉ LIAHNE, Od-
chovne, pasce, šklbačky, klietky pre 
prepelice, krmítka, napájačky a iné, 
viac na www.123nakup.eu, tel.č.: 
0907 181 800

reality

práca

 �Hľadáme spoľahlivú osobu na 
upratovanie 4 izieb, spoločných a 
vstupných priestorov v ubytova-
com zariadení. Prácu ponúkame ne-
pravidelne. Min. však 1 - 3 krát do 
týždňa na cca 5 hod. Požadujeme 
samostatnosť, predošlé skúsenosti 
výhodou. Kontakt: 0911 570 994, 
info@klingerbs.sk.

najlepšie ceny v meste

CITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

0,55/km

U nás máte pizze už od 2,50 € 
a denné menu od 2,80 €. 
Rozvoz v Banskej Štiavnici 
zdarma. Objednávky tel.č.: 

045/6920202 alebo 
online www.blackm.sk.

l.č.: 0915 169 422
 � Predám chatku s pozemkom, te-

l.č.: 0915 435 890


