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V sobotu 16.3. sa konalo na 

Slovensku 1. kolo voľby prezi-

denta Slovenskej republiky. 

V  našom meste sa volebné miest-

nosti otvorili o  7:00 a  zatvorili 

o 22:00. V 10 okrskoch mohlo vo-

liť 8 176 oprávnených voličov za-

písaných do zoznamu voličov. Svo-

je právo využilo 4 115 voličov, čo 

predstavovalo 50,33% účasť na 

voľbách. Výsledky volieb za mesto 

Banská Štiavnica a  okres Banská 

Štiavnica prinášame v  prehľad-

ných tabuľkách na 3. str. Do 2. 

kola, ktoré sa bude konať v sobotu 

30.3.2019 postúpili 2 najúspešnej-

ší kandidáti na prezidenta SR Zuza-

na Čaputová a Maroš Šefčovič.

Michal Kríž

Chránená krajinná oblasť 

Štiavnické vrchy (CHKO) je 

dlhodobo turisticky atrak-

tívnou a vyhľadávanou 

oblasťou. 

Okrem výrazných pozitív pre miest-

ne obyvateľstvo tento záujem priná-

ša aj niektoré negatívne javy, ktoré 

sa stávajú stúpajúcim trendom hlav-

ne pre okolitú prírodu. Na celom úze-

mí CHKO Štiavnické vrchy, ktoré je 

označené normalizovanými tabuľa-

mi so štátnym znakom, platí II. stu-

peň ochrany podľa Zákona NR SR 

č. 543/2002 Z.z. o  ochrane prírody 

a krajiny v znení neskorších predpi-

sov. Najviac vypuklým problémom 

sa stáva vjazd a státie motorovým vo-

zidlom do chráneného územia. Preto 

by sme chceli upozorniť návštevní-

kov, ale aj miestnych obyvateľov, že:

• vjazd a státie s motorovým vozid-

lom, motorovou trojkolkou, moto-

rovou štvorkolkou, snežným skút-

rom alebo záprahovým vozidlom, 

najmä vozom, kočom alebo saňami 

na území Chránenej krajinnej ob-

lasti, kde platí druhý stupeň ochra-

ny prírody a  krajiny, na pozemky 

za hranicami zastavaného územia 

obce je možný len na miestne ko-

munikácie, verejné komunikácie 

/diaľnice a cesty I., II. a  III. triedy 

a parkoviská.

• zakázaný je vjazd a státie na všet-

kých lesných a  poľných komuni-

káciách, ako aj vjazd mimo nich 

/na poľnohospodárske a lesné po-

zemky/, aj keď tam nie je doprav-

ná značka vyznačujúca tento zá-

kaz.

Výsledky 1. kola 
prezidentských volieb

Vjazd vozidlom do chráneného územia

	4.str.

United Nations

Cultural Organization

Banská Štiavnica 
a technické pamiatky okolia
Svetové tvo od roku 1993

Vstupné: 5€Vstupné: 5€

Nedeľa 24.3. o 16:00 hod.Nedeľa 24.3. o 16:00 hod.

ČArovNý pArk ČArovNý pArk 

Pozvánka
Banskoštiavnicko-hodrušský ba-

nícky spolok, Kammerhofská 20, 

Banská Štiavnica, Slovenská ba-

nícka spoločnosť v Banskej Bystri-

ci Vás pozýva na výjazdné zasad-

nutie vzdelávacej sekcie „Utorkové 

popoludnie“ baníckeho spolku, kto-

ré sa uskutoční 23. marca 2019 

(sobota) o 10:30 hod. na hrádzi 

tajchu Veľká Richňava.

Program:

„Prehliadka vodohospodárskeho sys-

tému – Piargské tajchy“

Sprievodca: Ing. Ján Smolka, CSc.

Zraz účastníkov na Križovatke 

o 10:00 hod.. Presun na Richňavu 

taxíkmi. Začiatok aktivity na hrá-

dzi jazera. Treba turistické obleče-

nie a obuv /dáždnik/, dĺžka trasy 

približne 4,5 – 5 km. Koniec akti-

vity pri ZŠ –Štiavnické Bane. Pri-

neste si občerstvenie. V  prípade 

nepriaznivého počasia akcia pre-

sunutá na sobotu 6. apríla 2019.

Informácie: Dr. Gubrianska – 

0905 589 925.

Richard Kaňa, predseda spolku

Oznam
Oznamujeme obyvateľom náš-

ho mesta, že výrub drevín na 

Dolnej ul. bude vykonávaný dňa 

23.3.2019 cca od 9.00 hod. Pro-

síme Vás o trpezlivosť a pochope-

nie! 

RRaMV

VOĽBA
PREZIDENTA SR 2019
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11.3.2019 sa konalo osadenie 

automatického externého 

defi brilátora, ktorý by 

v prípade potreby slúžil 

verejnosti. 

Defi brilátor bol umiestnený na 

objekt „Hríb“ v  Banskej Štiavnici 

v skrinke, ktorá by zabraňovala ná-

hodnému poškodeniu, ako aj zlým 

vonkajším podmienkam. Samotné-

ho osadenia sa zúčastnili primátor-

ka mesta Mgr. Nadežda Babiaková 

a prezident Lions club Banská Štiav-

nica Lubomír Barák s členmi klubu. 

Defi brilátor bol zakúpený z výťažku 

verejnej zbierky „Charitatívny punč“, 

ktorá sa konala v decembri minulé-

ho roka.

Defi brilátor Zoll – Aed Plus je kvalit-

ný, certifi kovaný defi brilátor, určený 

na poskytnutie neodkladnej defi bri-

lácie. Prístroj dokáže vďaka vizuál-

nej aj akustickej nápovede pomáhať 

záchrancovi dodržiavať stanovený 

protokol pre použitie AED, vyhod-

nocovať efektivitu KPR resuscitácie 

a  záchrancu viesť svojimi pokynmi 

na správne vykonania srdcovej ma-

sáže. Okrem toho umožňuje uklada-

nie informácií pre neskoršiu kontro-

lu zo strany zdravotníckeho dozoru. 

Záznam obsahuje rytmus EKG, dáta 

príhody, identifi káciu prístroja a vo-

liteľne tiež záznam hlasu záchraná-

rov a  zvukov z  najbližšieho okolia. 

Určený je pre dospelých, ale aj det-

ských pacientov. Znamená to, že 

v prípade potreby bude k dispozícii 

každému.

Druhý defi brilátor Mesto Banská 

Štiavnica zakúpilo z vlastných pro-

striedkov, t. j. z rozpočtu mesta za 

účelom pomoci občanom v  núdzi, 

ktorý by mal byť osadený na pre-

dajňu Billa na Križovatke v  Ban-

skej Štiavnici. Pre predajňu Billa sa 

mesto rozhodlo preto, lebo sa na-

chádza na strategickom mieste, 

v  časti mesta s hustou premávkou 

a zvýšenou mobilitou obyvateľstva 

a taktiež z dôvodu jeho dostupnosti 

a viditeľnosti. 

MsÚ

NOVINKY

18.3.

DIÁR
z programu

primátorky

Uskutočnila sa gremiálna po-

rada zástupcov mestských spo-

ločností a  vedúcich oddelení 

MsÚ.

 Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občan-

mi k ich potrebám a požiadav-

kám.

 Uskutočnilo sa pracovné roko-

vanie k parkovaniu na Námes-

tí sv. Trojice v  Banskej Štiav-

nici.

 Stretnutie s poslancami.

19.3.

 Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

 Redakčná rada VIO TV.

Uskutočnilo sa pracovné 

stretnutie so zástupcami Stre-

doslovenskej energetiky, a.s.

 Príprava Mestského zastupiteľ-

stva.

20.3.

 Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

 Pracovné rokovanie k  právne-

mu vysporiadaniu pozemkov 

Mesta Banská Štiavnica.

21.3.

 Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

Uskutočnilo sa zasadnu-

tie Mestského zastupiteľstva 

v Banskej Štiavnici.

22.3.

 Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občan-

mi k ich potrebám a požiadav-

kám.

 Pracovné rokovanie k  zabez-

pečeniu úprav miestnych ko-

munikácií v r. 2019 a k úprave 

verejných priestranstiev.

23.3.

 Spoločné uvítanie do života.

Občiansky obrad – sobáš.

Viera Lauková

13.3. v RTVS na Jednotke od 21:50 

v  seriáli, v  ktorom sú v  súvislos-

ti s  anketou o  najväčšieho Slová-

ka, bola relácia o Andrejovi Hlinko-

vi. Keďže Banská Štiavnica nebola 

spomenutá, hoci mal ku nej mimo-

riadne blízky vzťah, uvádzam v tej-

to súvislosti aspoň jeden príklad. 

6.8.1922 bol pozvaný na posväte-

nie kríža na cintoríne Lazaret. Pri 

tejto príležitosti aj prehovoril k veľ-

kému množstvu ľudí na Námes-

tí sv. Trojice. 15.3. v  Rádiu Devín 

po 8:00 bola podrobná informácia 

o Banskej Štiavnici, ako „Meste kul-

túry 2019“ a ďalšom podujatí o kon-

certe „Intermezzo – Komorné koncerty 

v  Banskej Štiavnici“, ktoré sa usku-

točnili 16.3. v kultúrnom centre.

Ján Novák

Štiavničania, Štiavnica, 
médiá a súvzťažnosti

Osadenie certifi kovaného defi brilátora foto Michal Kríž

Defi brilátor na „Hríbe“

Výberové 
konanie
Mesto Banská Štiavnica

Podľa ustanovenia §4 ods.1 zák. 

č.596/2003 Z.z  o  štátnej sprá-

ve v  školstve a  školskej samosprá-

ve a o zmene a doplnení niektorých 

zák. v  znení neskorších predpisov 

a  §5 zák. č.552/2003 Z.z. o  výko-

ne práce vo verejnom záujme v zne-

ní neskorších predpisov vyhlasu-

je výberové konania na obsadenie 

funkcie riaditeľ/-ka: 1. MŠ ul. 

Bratská 9, BŠ, 2. MŠ Ul. 1.mája č.4, 

BŠ, 3. MŠ ul. Mierová č.2, BŠ. 

Požadované kvalifi kačné pred-

poklady: vzdelanie podľa zák. 

č.317/2009 Z.z. o  pedagogických 

zamestnancoch a  odborných za-

mestnancoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a v súlade s vy-

hláškou MŠ SR č.437/2009 Z.z., 

ktorou sa ustanovujú kvalifi kačné 

a  osobitné kvalifi kačné predpokla-

dy pre jednotlivé kategórie pedago-

gických zamestnancov a odborných 

zamestnancov: najmenej 5 rokov 

pedagogickej praxe, dosiahnutie ka-

riérového st. – pedagogický zamest-

nanec s  1.atestáciou. Iné kritériá 

a  požiadavky: osobnostné a  mo-

rálne predpoklady, bezúhonnosť, 

zdravotná spôsobilosť, ovládanie 

štátneho jazyka slovom aj písmom, 

znalosť a orientácia v školskej, eko-

nomickej a  pracovno-právnej legis-

latíve školského zariadenia, znalosť 

práce s PC. Zoznam požadovaných 

dokladov: prihláška do výberové-

ho konania so súhlasom na spracú-

vanie osobných údajov uchádzača 

podľa zák. č.18/2018 Z.z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a dopl-

není niektorých zák., overené kópie 

dokladov o vzdelaní, výpis z registra 

trestov – nie starší ako 3 mesiace, le-

kárske potvrdenie o  telesnej a  du-

ševnej spôsobilosti vo vzťahu k vý-

konu funkcie, profesijný životopis, 

doklad o  dĺžke výkonu pedagogic-

kej činnosti, návrh koncepcie roz-

voja MŠ. Nepredloženie niektorého 

z uvedených dokladov je dôvodom 

na vyradenie uchádzača z  výbero-

vého konania. Prihlášky s označe-

ním „VK-riaditeľ MŠ – (názov MŠ) 

– Neotvárať“posielajte v  zalepenej 

obálke najneskôr do 5. apríla 2019 

na adresu: MsÚ Banská Štiavnica, 

Radničné nám. č.1, 969 24, alebo 

podajte osobne v podateľni MsÚ. 

Termín a  miesto výberového ko-

nania budú uchádzačom oznáme-

né písomne radou školy.

Mgr. Nadežda Babiaková,

primátorka mesta
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Výsledky volieb prezidenta SR dňa 16.03.2019 v meste Banská Štiavnica

Text/okrsok 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Spolu

Počet oprávnených voličov zapísaných do zoznamu 1079 708 979 744 637 879 815 865 656 814 8176

Počet vydaných obálok 473 377 424 413 321 480 427 431 308 461 4115

Počet odovzdaných obálok 473 377 424 413 321 480 427 431 308 461 4115

Počet platných hlasov 469 376 422 412 321 476 426 431 308 457 4098

Kandidáti:

Béla Bugár 2 8 4 6 0 6 8 4 4 9 51

Zuzana Čaputová 270 163 174 154 118 171 182 151 97 193 1673

Martin Daňo 0 2 0 4 2 2 2 2 0 6 20

Štefan Harabin 49 62 65 68 56 78 70 79 47 65 639

Eduard Chmelár 15 14 5 15 3 17 9 13 5 9 105

Marian Kotleba 37 25 55 33 42 78 49 63 79 60 521

Milan Krajniak 9 6 5 3 0 11 9 5 8 7 63

József Menyhárt 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

František Mikloško 42 21 20 17 14 18 32 25 14 32 235

Robert Mistrík 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 4

Maroš Ševčovič 42 74 89 112 81 85 60 86 46 73 748

Róbert Švec 1 0 2 0 1 3 0 2 5 0 14

Bohumila Tauchmannová 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 5

Juraj Zábojník 0 0 1 0 0 5 1 1 3 1 12

Ivan Zuzula 1 0 0 0 3 1 2 0 0 0 7

K volebným urnám v meste Banská Štiavnica prišlo 50,33% oprávnených voličov.
Z celkového počtu 4 429 033 zapísaných voličov SR sa I. kola volieb zúčastnilo 2 158 859 voličov. Volebná účasť tak dosiahla 48,74% .
Do druhého kola, ktoré sa bude konať 30.03.2019, postúpili dvaja najúspešnejší kandidáti, Zuzana Čaputová a Maroš Šefčovič.

Výsledky volieb prezidenta za okres Banská Štiavnica
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Banská Štiavnica 4 098 51 1 673 20 639 105 521 63 1 235 4 748 14 5 12 7

Baďan 69 0 19 0 13 4 11 0 0 1 0 21 0 0 0 0

Banská Belá 473 5 174 4 55 7 79 12 0 28 1 106 1 0 1 0

Banský Studenec 175 7 60 2 13 3 42 5 0 2 1 38 1 1 0 0

Beluj 53 0 15 0 11 2 12 0 0 1 0 11 1 0 0 0

Dekýš 99 3 23 0 8 0 22 5 0 13 0 24 0 0 1 0

Ilija 154 3 53 0 23 4 18 1 0 15 1 34 0 2 0 0

Kozelník 68 0 17 3 13 1 16 4 0 1 0 13 0 0 0 0

Močiar 60 2 9 0 3 0 20 4 0 5 0 17 0 0 0 0

Počúvadlo 54 1 19 1 9 0 4 1 0 0 0 19 0 0 0 0

Podhorie 191 1 53 1 29 4 37 3 0 12 0 49 0 1 0 1

Prenčov 260 1 75 0 34 7 53 8 0 14 0 64 2 0 0 2

Svätý Anton 486 8 159 1 61 16 116 9 0 22 1 85 2 4 1 1

Štiavnické Bane 428 4 142 3 78 9 81 9 0 7 1 91 1 1 1 0

Vysoká 68 0 23 0 14 0 11 1 0 6 1 8 4 0 0 0

Spolu 86 2 514 35 1 003 162 1 043 125 1 362 10 1 328 26 14 16 11

1.str.

Výsledky 1. kola prezidentských volieb
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Základné pojmy

Motorovým vozidlom sa rozu-

mie osobný a  nákladný automo-

bil, motocykel, traktor, snežný skú-

ter, motorová trojkolka a motorová 

štvorkolka. 

Lesnou cestou sa rozumie účelová 

komunikácia určená pre obhospo-

darovanie lesných pozemkov, ve-

dúca po lesných pozemkoch a  jej 

teleso môže mať asfaltový, alebo 

kamenno-hlinený povrch. Zákaz 

na ňu nemusí byť označený doprav-

nou značkou. Poľnou cestou sa ro-

zumie účelová komunikácia určená 

pre obhospodarovanie poľnohos-

podárskych pozemkov. Spravidla 

spája verejné komunikácie s poľno-

hospodárskymi pozemkami. Zákaz 

vjazdu na ňu nemusí byť označený 

dopravnou značkou.

Zákaz vjazdu sa nevzťahuje:

• na vlastníkov, nájomcov a správ-

cov pozemkov v chránenom úze-

mí

• na vjazd povolený podľa osobit-

ných predpisov

• na miestach vyhradených orgá-

nom ochrany prírody

Čo spôsobuje vjazd vozidlom:

• ruší návštevníkov a  obyvateľov 

územia

• ruší živočíchy

• p o š k o d z u j e 

a ničí rastliny

• p o š k o d z u -

je pôdny kryt, 

spôsobuje eró-

ziu

• ohrozuje pitnú 

vodu a  znečis-

ťuje ovzdušie

Aký postih hro-

zí za nerešpek-

tovanie zákazu 

vjazdu:

• trestné stíha-

nie v  zmys-

le §305, ods. 

2 zákona č. 

300/2005 Z. z. trestný zákon 

v znení neskorších predpisov, kde 

pri preukázaní spáchania trestné-

ho činu môže byť uložený trest 

odňatia slobody na jeden rok

• v  prípade nepreukázania spá-

chania trestného činu bloková 

pokuta do výšky 66,00€, alebo 

v  priestupkovom konaní pokuta 

do 3 319,00€

• prepadnutie veci použitej na pá-

chanie konania v  rozpore s  plat-

nými predpismi

Najčastejšie sa zákaz vjazdu mo-

torovým vozidlom porušuje v  lo-

kalite NPR Sitno, čo je územie s 5. 

stupňom ochrany, v  lokalite Ban-

skoštiavnickej Kalvárie a v lokalite 

v okolí jazera Ottergrund. Kontrolu 

nad dodržiavaním zákona v teréne 

vykonávajú podľa §75 ods.1, písm. 

a) členovia stráže prírody, ktorí sa 

preukazujú odznakom člena strá-

že prírody, ako aj ústnym vyhláse-

ním „stráž prírody“ a na požiadanie 

aj preukazom člena stráže prírody.

Iveta Zvarová,

Štefan Čenger

1.str.

Vjazd vozidlom do chráneného územia

V ŠN č.9 zo dňa 7.3.2019 

bol uverejnený článok od 

Mgr. Nadeždy Babiakovej, 

primátorky mesta pod názvom 

„Mestská samospráva sa 

nevzdáva“. 

Môžeme zodpovedne prehlásiť, že 

všetky argumenty, ktoré uviedla sú 

absolútne pravdivé a nezvrátiteľne 

dokazujú, že nie je ani ten najmen-

ší dôvod, aby bol SVP, š.p., presťa-

hovaný z Banskej Štiavnice do Ban-

skej Bystrice.

Dôverne poznáme jeden z  najdô-

ležitejších argumentov MŽP SR, 

ako aj vedenia SVP, š.p., v Banskej 

Štiavnici, že najdôležitejší argu-

ment premiestnenia podniku do 

Banskej Bystrice je ekonomické 

hľadisko, teda šetrenie.

Článok primátorky nášho mesta je 

vynikajúci, vo svojej podstate a mi-

moriadne erudovanej argumentá-

cii. Radi by sme však kvôli objektív-

nej pravde ešte poukázali na to, ako 

vie SVP, š.p., samozrejme s požeh-

naním MŽP SR „šetriť“. Zatiaľ uvá-

dzame aspoň jeden jediný príklad. 

Dňa 14.2.2019 SVP, š.p., Banská 

Štiavnica, zorganizoval reprezen-

tačný ples 2019 v  Modre. Len za 

prenájom priestorov pre usporia-

danie tohto plesu v objekte Elesko 

Restaurant&wine bar v  Modre 

bola zmluva vo výške 15 000EUR 

na prenájom priestorov!!! A tak sa 

nám naskytá otázka, keď sa hovorí 

o ekonomických úsporách, či platiť 

takúto sumu z  rozpočtu štátneho 

podniku len za prenájom priesto-

rov pre ples, to je taktiež šetre-

nie? A  tiež sa pýtame z  akých fi -

nančných prostriedkov bol platený 

program plesu – vystúpenia a  in-

terpreti.

Zo 119 pracovníkov SVP, š.p., je 

z okresu Banská Štiavnica takmer 

60 pracovníkov. Nezaslúžili by si, 

aby reprezentačný ples nebol nikde 

inde ako práve v  Banskej Štiavni-

ci? O to viac, že je tu sídlo podniku 

a  čo je najdôležitejšie, sú v  Ban-

skej Štiavnici aj vynikajúce, vyslo-

vene reprezentačné priestory aj na 

také podujatia ako sú reprezentač-

né plesy, ktorých sa zúčastnili aj 

predseda NR SR, poslanci NR SR, 

ministri, štátni tajomníci, predsta-

vitelia najvyšších štátnych a spolo-

čenských organizácií, predsedovia 

politických strán a ďalšie význam-

né osobnosti Slovenska.

Zatiaľ uvádzame aspoň tento jedi-

ný príklad o  tom, ako vyzerá eko-

nomické „šetrenie“ SVP, š.p., v praxi. 

Pevne veríme, že o podobných za-

behnutých praktikách vedenia SVP, 

š.p., v Banskej Štiavnici už nebude-

me musieť informovať verejnosť, 

a to samozrejme nielen v Štiavnic-

kých novinách. V  tejto súvislosti 

žiadame redakciu ŠN, aby tento člá-

nok poslala na vedomie nielen mi-

nistrovi ŽP SR a generálnemu ria-

diteľovi SVP, š.p., premiérovi a  aj 

všetkým predsedom parlament-

ných strán.

Zamestnanci SVP, š.p., Banská 

Štiavnica, ktorí nesúhlasia 

s presťahovaním

Ako sme si zaplesali

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 1.5.2019. Žiadosť o  prijatie 

do pracovného pomeru je potrebné 

doručiť do 18.4.2019 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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kam v BŠ 
a okolí ?

Ústie štôlne Glanzenberg 

sa nachádza v historickom 

centre Banskej Štiavnice, 

pri pamätníku padlým 

v 2. svetovej vojne. 

Aj keď najstaršia zmienka je z roku 

1560, považujeme ju za oveľa star-

šiu (14. stor.).

Významnú úlohu zohrala v  počia-

točných fázach ťažby rúd na žile Špi-

taler pod vrchom Glanzenberg, pod-

ľa ktorého dostala aj pomenovanie. 

V  neskorších dobách, keď jej od-

vodňovaciu funkciu prevzali nižšie 

položené dedičné štôlne, slúžila na 

vetranie a  fáranie technikov. V ob-

dobí, keď sa v Banskej Štiavnici vy-

učovalo na Banskej akadémii (1762 

– 1919,) patrilo k ceremoniálu prijí-

mania akademikov do stavu baníc-

keho aj prefáranie štôlne Glanzen-

berg s následným šachtágom.

Štôlňa prebieha pozdĺž hlavnej 

mestskej komunikácie v  pomerne 

malej hĺbke pod povrchom v  pro-

fi le cca 3m. Dĺžka tejto časti štôlne, 

končiacej pri bývalej Kaufhaus šach-

te (na Radničnom námestí) v hĺbke 

32m pod povrchom je 450m. Končí 

pri tzv. „cisárskych schodoch“, ktoré ju 

spájajú s nižšie položenou Hornou 

Svätotrojičnou štôlňou.

V  minulosti, od polovice 18. stor. 

do polovice 19. stor cez štôlňu 

Glanzenberg zostúpili do bansko-

štiavnického podzemia mnohé vý-

znamné osobnosti. V  roku 1751 

cisár František Štefan Lotrinský, 

na ktorého počesť bola zabudova-

ná prvá pamätná tabuľa. Postupne 

boli v  stenách pamätného priesto-

ru osadené ďalšie štyri tabule, ktoré 

sú zachované na pôvodnom mies-

te. Pamätná tabuľa z  roku 1764 

bola odhalená pri príležitosti fára-

nia korunného princa Jozefa a jeho 

brata Leopolda s budúcim švagrom 

Albertom Saským. Ďalšia je z roku 

1777, kedy sem sfáral Maximilián 

Rakúsky, syn Márie Terézie. Tabuľa 

z roku 1822 pripomína fáranie pa-

latína Jozefa, syna cisára Leopol-

da II..

Historická výnimočnosť, ale hlavne 

to, že štôlňa vedie v malej hĺbke pod 

historickou zástavbou centra mesta 

a zanedbanie jej technického stavu 

by mohlo predstavovať reálne ne-

bezpečenstvo narušenia stability 

centra mesta, viedlo Ministerstvo 

životného prostredia SR k tomu, že 

v roku 2001 fi nancovalo generálnu 

opravu tohto banského diela.

Práce realizovala spoločnosť Com-

bin Banská Štiavnica v  spoluprá-

ci s  fi rmou Bapa a  boli dokončené 

1. júna 2001.

Dňa 6. júna 2001 pri príležitos-

ti 250. výročia fárania cisára Fran-

tiška Lotrinského sfáral do štôlne 

Glanzenberg prezident Slovenskej 

republiky Rudolf Schuster, čím za-

hájil novú éru využívania tohto 

banského diela. Štôlňa sa stala ďal-

šou expozíciou Slovenského ban-

ského múzea. Od roku 2001 sem 

sfáralo 19 500 návštevníkov a me-

dzi nimi aj mnohé významné osob-

nosti verejného i  kultúrneho živo-

ta. Čas však beží a po 17 rokoch bol 

stav drevených podláh v  havarij-

nom stave. Už posledných 5 rokov 

sme len zvýšeným úsilím našich 

údržbárov udržali štôlňu v  pre-

vádzke. Vďaka nášmu zriaďovate-

ľovi sme mohli v roku 2019 pristú-

piť k  výmene podláh v  celej dĺžke 

štôlne. Práce začali v januári 2019, 

a tak ako v roku 2001, aj teraz ich 

vykonáva fi rma Combin. Práce by 

mali byť dokončené do konca aprí-

la a teda začiatok novej sezóny za-

hájime v máji už s novou podlahou.

Foto: L. Lužina

za SBM Lubo Lužina

Čo sa deje v štôlni Glanzenberg?

INZERCIA

22.3. Svetový deň vody v SBM. Ako 

voda pomáha baníkom. Kammer-

hof, Kammer. 2, BŠ, vstupy: od 9:00.

22.3. Snívajúca duša s D. Grall. Ma-

gická beseda. Archanjel, Rad. nám. 

10B, BŠ, 18:00.

22.3. Ľudia píšu Tisovi – o židov-

skej otázke. Čítanie z autent. listov. 

Art Cafe, Akad. 2, BŠ, 18:00.

22. – 24.3. Škola alchýmie a šama-

nizmu. Vík. pobyt s D. Grall. Ubyt. 

Aura, Staromest. 8, BŠ, od 20:00.

22.3. Koncert: Darkness possitive. 

Oslava hudby. Archanjel, Rad. nám. 

10B, BŠ, 21:00.

22.3. Video oldies party. Tradič-

ná zábava na novom mieste. 6/4 

Restaurant, Dolná 6, BŠ, 22:00.

23.3. Súťaž v  reze ovocných stro-

mov. 16. ročník. Ovocný sad Ranču 

Nádej, Sv. Anton, 8:30.

23.3. Pozvánka na turistiku. Záver 

zimnej tur. sezóny s KST. Zraz pred 

Billou, Dolná 1, BŠ, odchod: 8:45.

23.3. Hlasový workshop s  I. Mer. 

Pre všetky ženy, ktoré radi spieva-

jú. KC Eleuzína, Hor. ružová 1, BŠ, 

10:00.

23.3. Utorkové popoludnie ba-

níc. spolku. Prehliadka Piargskych 

tajchov, Veľ. Richňava, Št. Bane, 

10:30.

23.3. Koncert: ZVA 12 – 28 Band. 

Bluesový koncert. Art Cafe, Akad. 

2, BŠ, 20:30.

23.3. Great Gatsby party. Dress 

code v štýle 20´s. KD Dekýš, 21:00.

24.3. Voňavé nedele v prírode. Aro-

materapia pre všetkých. Chata Le-

sanka, 14:00.

26.3. Workshop: Je to v nás. Tvo-

rivá zábava v štýle hip-hop., KC Šo-

bov, 1407/7, BŠ, 17:00.

27.3. Geobádateľňa pre všetkých. 

Zábavné pokusy a aktivity pre ma-

lých aj veľkých. SBM – Mineral. ex-

pozícia, BŠ, 13:00.

27.3. Prednáška: Liečebné hlado-

vanie. História a  súčasnosť. Kino 

Akademik, Nám. sv. Troj. 1, BŠ, 

17:00.

27.3. Diskusia: Načo sú nám hu-

manitné vedy? Ich význam v súčas-

nosti. KC Eleuzína, Hor. ružová 1, 

BŠ, 18:30.

28.3. Duch. a umelec. odkaz ban-

skoštiavnickej kalvárie. Výtvarná 

a hudob. súťaž. ZUŠ, Nám. sv. Troj. 

8/4, BŠ, 8:30.

28.3. Koncert: Ankramu. Hudba 

plná baladických textov. KC Eleuzí-

na, Hor. ružová 1, BŠ, 20:00.

Región Banská Štiavnica
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RNDr. Mária Vydrová je 

nominovaná na ocenenie 

Slovenka roka 2019 v kategórii 

Vzdelávanie (pod číslom 19). 

Banskoštiavnická rodáčka, úspeš-

ná riaditeľka Gymnázia v  Považ-

skej Bystrici, má autorský podiel 

na troch učebniach chémie pre 

gymnáziá, viedla tvorbu a  reali-

záciu troch projektov operačné-

ho programu Ľudské zdroje v rám-

ci  Európskeho sociálneho fondu. 

V  roku 2006 začala škola pod jej 

vedením v  spolupráci so Štátnym 

pedagogickým ústavom vytvá-

rať novú koncepciu vyučovania. 

V  roku 2017 bol program dokon-

čený, úspešne experimentálne ove-

rený a MŠVVaŠ ho schválilo ako al-

ternatívny vzdelávací program pre 

ostatné gymnáziá na Slovensku.

Mária Vydrová, múdra, vtipná, 

úprimná a  odvážna žena s  pocti-

vým prístupom k  životu i  práci. 

Rozhovor s  ňou na mňa pôsobil 

ako čerstvý príliv pozitívnej ener-

gie v  každej myšlienke, v  každej 

vete, v  každej zmienke o  Banskej 

Štiavnici a  najmä o  ľuďoch, kto-

rých má nadovšetko rada. „Som 

Štiavničanka každým cólom!“ prezra-

dila mi táto usmievavá dáma, ria-

diteľka i večná študentka, neustá-

le otvorená novým výzvam, a  to 

nielen v oblasti, za ktorú bola no-

minovaná. „Narodila som sa v  ban-

skoštiavnickej hornej nemocnici. Moja 

mamička pracovala v  kancelárii na 

Gymnáziu, ale väčšinu svojho pracov-

ného života prežila v mestskom úrade 

a to až do svojho odchodu do dôchod-

ku. Od malička som bola veľmi zveda-

vé dieťa a  na každom stupni vzdelá-

vania som stretla výborného učiteľa, 

svetlú bytosť, ponúkajúcu človečinu 

spolu s  intelektuálnym dobrodruž-

stvom. Keď som bola malá, chodieval 

k nám známy historik pán Vozár, au-

tor vzácnych kníh o  Banskej Štiavni-

ci, ktorý ma brával na prechádzky po 

meste a  rozprával mi o  jej nádhernej 

histórii. Na 1. ZDŠ som mala šťastie 

na nezabudnuteľnú triednu p. učiteľ-

ku Ulbríkovú, hru na klavír ma učila 

prísna a  spravodlivá p. učiteľka Cen-

gelová, a že som mala blízko k poézii, 

chodievala som recitovať aj na mest-

ské slávnosti a  občianske obrady. Na 

banskoštiavnickom Gymnáziu ma 

viedli skvelí učitelia... Po absolvova-

ní gymnázia som po-

kračovala v  štúdiu na 

Prírodovedeckej fa-

kulte UK v  Bratisla-

ve, vyštudovala som 

učiteľskú kombináciu 

chémia-fyzika, kto-

rú som si neskôr dopl-

nila o  etickú výchovu. 

Som narodená v  zna-

mení Váh a možno pre-

to sú u mňa v rovnová-

he aj záujmy o  oblasť 

prírodovednú i  huma-

nitnú.“

Aký je Váš vzťah 

k  rodnému mestu 

v súčasnosti?

„V  Banskej Štiavnici 

trávim všetky prázdni-

ny a  dovolenky, všetky 

tie úžasné chvíle doma 

s  mojou maminkou 

a  perzským kocúrom 

Maťom, s  priateľmi 

a  bývalými spolužiakmi z  gymnázia. 

Stretávame sa každý rok v  prvú no-

vembrovú sobotu v  Reštaurácii na 

kopci, kde sa spoločne naobedujeme, 

zaspomíname, povieme si, čo máme 

za ten rok nové a potom sa rozídeme 

k hrobom našich blízkych. Okrem toho 

som členkou klubu banskoštiavnic-

kých záhradkárov, ktorých tiež touto 

cestou pozdravujem.“

Mária Vydrová pracovala v expert-

ných komisiách Štátneho pedago-

gického ústavu ministerstva škol-

stva, metodického centra, ktoré 

riešili problematiku kvality školy, 

podmienky práce pedagogických 

zamestnancov, systém vyučova-

nia chémie. Veľa času a energie ve-

novala práci v expertných tímoch, 

ktoré produkovali systémové ná-

vrhy na skvalitnenie slovenské-

ho školstva a  neskôr presmero-

vala svoje skúsenosti a  energiu 

k skvalitneniu konkrétnej školy – 

Gymnázia v Považskej Bystrici. Za 

publikačnú činnosť bola ocenená 

Cenou rektora Univerzity Komen-

ského v Bratislave, Cenou rektorky 

Univerzity Mateja Bella v Banskej 

Bystrici a  Medailou sv. Gorazda 

od ministra školstva SR. Keď som 

sa však zmienila o  jej najväčších 

úspechoch, so smiechom v  hlase 

mi povedala: „Obzvlášť pyšná som 

na svoju pravidelnú účasť v salaman-

drovom sprievode, kde predstavujem 

maďarského žandára, konkrétne na-

bíjača pušiek v jednotke, ktorej velí Pe-

ter Danáš. Milujem banícke tradície, 

spevokol Štiavničan, som vo vytržení, 

keď počujem ich fantastické hlasy, zú-

častňujem sa Náckovho pochodu, som 

pravidelnou návštevníčkou Festivalu 

peknej hudby, Capalestu a  mnohých 

podujatí kultúrneho leta. Zaujímam 

sa o  všetko tunajšie, vrátane turisti-

ky, hubárčenia, kulinárskych špecialít 

a mojim snom je naučiť sa robiť páran-

ce, ktoré mi veľmi chutia a neviem si 

ich uvariť.“

Máte tu svoje obľúbené miesta? 

„Vždy ma fascinoval pohľad z  okna 

našej detskej izby na východ slnka 

spoza  Kalvárie. Kalváriu a  jej stred-

ný kostol dodnes považujem za miesto 

s najsilnejším vyžarovaním. K mojim 

obľúbeným miestam patrí aj posledná 

lavička pri jazierku v zámockom parku 

vo Svätom Antone, chodník z  Červe-

nej studne na Klinger, kadiaľ dodnes 

sprevádzam svoje návštevy a naša zá-

hradka pod Kalváriou.“

Bol to krásny a  veselý rozhovor. 

Žiaľ, z priestorových dôvodov som 

ho musela prispôsobiť požiadav-

kám redakcie. Ale sľúbila som za 

našich čitateľov, že budeme našu 

úspešnú rodáčku podporovať 

v  hlasovaní v  časopise Slovenka, 

on-line formou alebo prostredníc-

tvom sms. Budeme jej držať palce 

v ďalšej práci i osobnom živote.

Pozn.: hlasovať možno do 

3. mája 2019 on-line formou na 

www.Slovenkaroka.sk/hlasovanie, 

sms-kou na č. 7504 v  tvare 

SR(medzera)číslo nominantky 

alebo prostredníctvom zlosova-

teľných kupónov uverejňovaných 

v týždenníku Slovenka.

Janka Bernáthová

ZAUJÍMAVOSTI

RNDr. Mária Vydrová  foto Archív MV

Štiavničanka každým cólomVýzva
Milí Štiavničania,

maľujete, kreslíte, modelujete, 

vyšívate, vystrihujete, lepíte, far-

bíte, šijete, súkate, formujete, 

miesite, socháte, striháte, mach-

líte, skicujete, navrhujete, aran-

žujete? Tvoríte vo voľnom čase, 

len tak, pre radosť? Chcete svo-

ju tvorbu predstaviť svetu? Dajte 

nám o tom vedieť! V rámci Mes-

ta kultúry 2019 a  projektu Zlaté 

časy Vás pozývame vystaviť Vaše 

diela na tej najlepšej adrese, pria-

mo v  Galérii Jozefa Kollára. Pri-

hláste sa do 30. marca e-mai-

lom na adresu zlatecasy2019@

gmail.com, na tel.č.: 0908 790 942, 

alebo osobne v Galérii Jozefa Kol-

lára na Námestí sv. Trojice.

Výzva je určená pre amatér-

ske umelkyne a  umelcov žijúcich 

v Banskej Štiavnici a okolí.

Vybraných uchádzačov vyberie 

odborná komisia.

Mária Janušová

Poďakovanie
Múzeum vo Svätom Antone 

úspešne spolupracuje s  Úradom 

práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

v  Banskej Štiavnici. Už niekoľko 

rokov nám pomáha projektmi na 

podporu zamestnanosti, a aj vďa-

ka tomu môžeme uspokojovať 

potreby návštevníkov, tiež zveľa-

ďovať park. Počas doterajšej spo-

lupráce sme zamestnali na trvalý 

pracovný pomer dve zamestnan-

kyne – Ing. Palovičovú a p. Ivani-

čovú. 

Múzeum vo Svätom Antone

Pozvánka
OZ Život a  zdravie a  MsÚ, odd. 

KŠaMK Vás pozývajú na bese-

du dňa 2. apríla 2019 s lektorkou 

RNDr. Ľubou Ludhovou na tému: 

„Vitamín D ako ho nepoznáme“. Bese-

dy sa uskutočnia o 17:00 v priesto-

roch Kultúrneho centra na Kam-

merhofskej 1 v  Banskej Štiavnici. 

Bližšie info: www.zivotazdravie.sk. 

Ste srdečne vítaní! 

OZ Život a zdravie

„Keby na zemi vládla láska, nepotre-

bovali by sme zákony.“ 

Aristoteles

myšlienka
dňa
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V druhej polovici 19. storočia 

veľkým podielom prispeli 

k poznaniu mineralogických 

pomerov na Slovensku viacerí 

budapeštianski mineralógovia 

a geológovia. 

Medzi nimi popredné miesto zaujímal 

profesor Jozef Szabo.

Už krátko po absolvovaní Banskej 

akadémie v Banskej Štiavnici, kde bol 

aj jedným z kandidátov na obsadenie 

katedry geológie, mineralógie a pale-

ontológie na tejto škole, získal si Jo-

zef Szabo zvučné meno. Roku 1850 

po odchode profesora Jána Reisinge-

ra (1786 – 1852) do dôchodku pozvali 

ho na Peštiansku univerzitu. Tomuto 

pozvaniu však vyhovel len s podmien-

kou, ak oddelia katedru mineralógie 

a geológie od katedry zoológie. Rozde-

lenie katedier sa uskutočnilo ešte toho 

istého roku, keď sa obe katedry dosta-

li znova k fi lozofi ckej fakulte. V osobe 

J. Szaboa sa dostal na zanedbanú ka-

tedru odborník, ktorý mal široký roz-

hľad, bohaté vedomosti a ktorý svoj 

predmet nielen dokonale poznal, ale 

aj mal obľúbený. Po nástupe germa-

nizačného systému absolutistického 

režimu odvolali ho v roku 1855 z ka-

tedry, ale pri pomaďarčení univerzity 

v roku 1861 ho tam povolali znovu. 

Na univerzite vo svojej profesorskej 

funkcii zotrval potom až do kon-

ca svojho života. Už roku 1861 vydal 

prvú veľkorysejšiu príručku minera-

lógie Uhorska, neskôr jeho dve ďalšie 

vydania a v roku 1893 aj štvrté vyda-

nie. Toto jeho dielo slúžilo ako najdo-

konalejšia maďarská príručka v tomto 

odbore a takmer polstoročie uplynulo 

od jej posledného vydania, kým bola 

vydaná novšia učebnica pre posluchá-

čov univerzity.

Svoju poslednú prednášku týkajúcu 

sa minerálov zo Slovenska predniesol 

Szabo na zasadnutí Uhorskej prírodo-

vedeckej spoločnosti 20. marca 1889. 

Zaoberal sa v nej novým nálezom opá-

lu z  Červenice. Treba však tiež ešte 

spomenúť, že profesor Szabo opísal aj 

albit z Nadabuly. Najväčšiu pozornosť 

počas svojich terénnych výskumov na 

vtedajšom území Slovenska venoval 

profesor Szabo výskumu petrografi c-

kých pomerov banskoštiavnickej ban-

skej oblasti. Výsledkom jeho systema-

tického výskumu v tejto oblasti, ktorý 

robil 14 rokov bola samostatná roz-

siahla práca „Geologický opis štiavnic-

kého okolia“, vydaná Uhorskou akadé-

miou vied v Budapešti v roku 1891.

Ako z uvedeného vidieť, profesor Sza-

bo hodne prispel k  poznaniu viace-

rých nových minerálov zo Slovenska 

a ďalšie minerály z nášho územia za-

hrnul aj do svojej učebnice mineraló-

gie.

Igor Kusý, Zvolen

OZNAMY

prof. Jozef Szabo  

foto Archív autora

oznamy, 
spomienky

Výzva
Obec Banská Belá, 966 15 Banská 

Belá 83 vyhlasuje výzvu na obsa-

denie voľného pracovného mies-

ta – administratívny pracovník 

+ kultúra. Bližšie informácie k vy-

hlásenej výzve si záujemca môže 

nájsť na www.banskabela.sk alebo 

na Obecnom úrade Banská Belá 

83, príp. na tel. č.: 045/693 32 21. 

Branislav Babirád 

– starosta obce

Oznam
Pohronské osvetové stredisko 

Žiar nad Hronom – pracovisko 

Banská Štiavnica oznamuje, že od 

marca sídli na adrese Dolná 18, 

969 01 Banská Štiavnica (budo-

va Schindlerka) na 1. posch.. Kon-

takt na vedúcu pracoviska: Helena 

Galková, 0915 819 989.

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, ale-

bo 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 stre-

da v čase od 7:30 – 14:30. Bližšie 

info na tel.č.: 045/692 08 75. 

Ivan Madara, predseda OC SZTP

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.

Kto bol Jozef Szabo

V rámci projektu „Rozumne 

proti kriminalite“ sa v roku 

2018 podarilo „Občianskemu 

združeniu Rodičia a priatelia 

Základnej školy Maximiliána 

Hella v Štiavnických Baniach“ 

vybudovať v školskom areáli 

outdoor fi tness detské ihrisko 

a zabezpečiť do učební 2 TV 

monitory 65´´ Full HD. 

Tento projekt bol hradený sumou 

12  500€. Z  toho suma zo štátneho 

rozpočtu z  prostriedkov Minister-

stva vnútra SR činila 10 000€, suma 

za spoluúčasti OZ činila 2 500€.

Cieľom projektu bolo vybudovať 

v  školskom areáli outdoor fi tness 

detské ihrisko, ako prostriedok efek-

tívneho využitia voľného času detí 

v  prospech zdravého životného štý-

lu a  zabezpečiť vyššiu úroveň tech-

nického vybavenia tried pomocou 

dvoch TV monitorov 65´́  Full HD, 

a tým zamedziť vytváraniu priestoru 

pre vznik a šírenie sociálno – patolo-

gických javov a kriminality v prostre-

dí, v ktorom trávia deti najviac času, 

a  umožniť inovatívnym spôsobom 

prezentovať a  priblížiť tému krimi-

nality a jej prevencie, realizovať akti-

vity (prednášky, besedy, ponukový 

list, praktické ukážky, súťaže, seminá-

re) zamerané na teoretické a praktic-

ké zručnosti v oblasti prevencie pro-

ti kriminalite. Cieľovou skupinou sú 

deti ZŠ a MŠ, ale aj žiaci iných škôl, 

ako aj široká verejnosť. V rámci rieše-

nia projektu boli naplánované aj sprie-

vodné aktivity, ktorých cieľom je zvý-

šiť informovanosť o trestnej činnosti 

detí a mládeže, znižovať riziko stať sa 

obeťou a páchateľom trestného činu 

a informovať o možných rizikách, kto-

ré môžu nastať v dôsledku negatívne-

ho správania sa.

Ďakujeme „OZ Rodičia a priatelia Zák-

ladnej školy Maximiliána Hella v  Štiav-

nických Baniach“ a Ministerstvu vnútra 

SR za realizáciu tohto projektu a teší-

me sa na spoločne strávené športové 

chvíle.

Zora Červenáková

Nové detské ihrisko v areáli školy
a interaktívne televízory v učebniach

Nové detské ihrisko  foto Archív ZŠsMŠMHŠB
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V uplynulom roku sa štyroch 

projektov Erasmus plus 

zúčastnilo 38 študentov 

a jedna vyučujúca našej školy. 

Projekt iniciovala a  koordinovala 

RNDr. Valentína Vajsová, ktorá štu-

dentov na troch mobilitách aj spre-

vádzala. Prebúdzajúca sa jar zastihla 

desať vybraných študentov našej ško-

ly na Počúvadle. Tu prebiehal pro-

jekt mládežníckych výmen: „Rozbeh-

ni kariéru pomocou multimédií“. Spolu 

s mládežníkmi z Maďarska, Rumun-

ska, Litvy a  Estónska sa naši štu-

denti zaoberali podnikaním a  využi-

tím znalostí používania multimédií 

pri vytváraní podnikateľských záme-

rov. Študenti si užívali a vďaka zábav-

ným metódam neformálneho vzde-

lávania mnohí ani nevnímali, že sa 

učia vypracovať si vlastný podnikateľ-

ský plán. Za najnáročnejšiu označili 

tú skutočnosť, že po prvýkrát museli 

verejne vystupovať v cudzom jazyku. 

Najviac zapôsobili pri predstavovaní 

Slovenska, keď naša študentka Mir-

ka Vicianová učila ostatných základ-

né kroky slovenských ľudových tan-

cov a doslova roztancovala celú chatu. 

Po skončení maturitných skúšok sme 

čerstvým maturantom ponúkli ďal-

ší inšpiratívny projekt mládežníckych 

výmen v Rumunsku, taktiež zamera-

ný na naštartovanie vlastného pod-

nikania. Študenti si pochvaľovali za-

ujímavé zoznamovacie a  vzdelávacie 

aktivity, blízkosť pri mori a „kráľovské“ 

stravovanie, čo bol mimoriadne víta-

ný oddych po maturitách. Za aktívnu 

účasť si študenti odniesli certifi káty 

Youthpass, ktoré im môžu významne 

pomôcť v budúcej kariére.

V  septembri už tradične desiati štu-

denti vycestovali na pracovné mobili-

ty do španielskej Malagy. Tri budúce 

odevné návrhárky absolvovali pracov-

nú stáž v  módnych salónoch, ktoré 

v  tom čase pripravovali svoje kolek-

cie pre významnú módnu prehliadku. 

Naše študentky nielen pomáhali s prí-

pravou modelov, ale asistovali aj na sa-

motnej prehliadke, čo bola pre ne vý-

nimočná skúsenosť. Traja chemici sa 

v  moderných laboratóriách venovali 

chemickým rozborom potravín, pôd, 

pitnej vody i vody z bazénov z okoli-

tých hotelov. Grafi ckí dizajnéri praco-

vali s modernými prístrojmi a techno-

lógiami v  grafi ckých a  dizajnérskych 

fi rmách. Všetci však boli príjemne 

prekvapení priateľskou atmosférou 

vládnucou na pracoviskách. Mobilita 

nebola iba o práci, študenti si užili aj 

množstvo zábavy. Bývali sme v centre 

rušného mesta, kde sa vždy niečo za-

ujímavé dialo a iba 15 minút od pláže. 

Navštívili sme vychýrené miesta An-

dalúzie ako Hemingwayove obľúbe-

né mesto Ronda, rozprestierajúce sa 

nad sto metrov hlbokým kaňonom, 

biele mestečko Mijas a  odbehli sme 

aj na Gibraltár, kde sme vystúpili na 

útes, či navštívili jaskyňu s nádhernou 

svetelnou show. V  mesiaci novem-

ber sa vyučujúca chemického odbo-

ru RNDr. Zdenka Zupková vybrala na 

prípravnú návštevu u nášho nového 

partnera Strednej priemyselnej ško-

ly chemickej v Brne. Išlo o prvú náv-

števu, výsledkom ktorej bude mobi-

lita desiatich študentov chemického 

odboru do Brna v nasledujúcom roku, 

počas ktorej sa recipročne dohodne 

mobilita českých študentov na našej 

škole.

Na konci januára sa zas desať študen-

tov umeleckých odborov vybralo do 

írskeho Corku, kde pracovali v grafi c-

kých fi rmách a knihárskych dielňach. 

Mnohí študenti sa takto po prvýkrát 

dostali do autentickej anglicky ho-

voriacej krajiny, navyše bývali v  ro-

dinách, takže boli vystavení „skúške 

ohňom“ v zamestnaní i doma. Po tej-

to náročnej, ale pozitívnej skúsenos-

ti viacerí účastníci uvažujú o  tom, 

že po maturitách skúsia šťastie v  Ír-

sku. Jedna študentka dokonca ostá-

va v pracovnom kontakte „na diaľku“ 

s fi rmou, v ktorej mala stáž. Zamest-

návatelia i partnerská organizácia sa 

veľmi pozitívne vyjadrovali o znalos-

ti angličtiny i odborných znalostiach 

našich študentov, čo nás mimoriadne 

teší. Všetci účastníci mobilít dostali za 

účasť certifi kát Europass potvrdzujúci 

získané zručnosti a skúsenosti, ktorý 

si môžu priložiť k svojim žiadostiam 

o zamestnanie a prihláškam na vyso-

ké školy.

I  tu, na smaragdovom ostrove, sme 

navštívili viaceré legendárne miesta. 

Najviac na nás zapôsobil príboj oceá-

nu o mohérske útesy a návšteva his-

torického mestečka Cobh, čo bola 

posledná zástavka Titaniku pred od-

plávaním do Ameriky. Zažili sme veľ-

mi zaujímavú prehliadku múzea Ti-

taniku, ktoré bolo koncipované ako 

naozajstná plavba a  vstupenky do 

múzea predstavovali lodné lístky 

osôb, skutočne sa plaviacich na Tita-

niku, takže na konci prehliadky sme 

sa dozvedeli, či tá „naša“ osoba prežila 

a aj jej ďalší osud.

Našťastie sme všetci tieto Erasmovské 

projekty prežili v  zdraví a  bez ujmy: 

Vrátili sme sa bohatší o mnohé skú-

senosti, zručnosti, kontakty, priateľ-

stvá, cestovateľské zážitky a zrejme aj 

o niečo zrelší a múdrejší. Dúfame, že 

nasledujúci rok na našej škole bude 

rovnako bohatý na mobilitné pro-

jekty a mládežnícke výmeny v rámci 

programu Erasmus plus, keďže k nám 

každý rok prichádza viac a viac mimo-

riadne šikovných študentov, šíriacich 

dobré meno našej školy po Európe.

Valentína Vajsová

KALEIDOSKOP

Erasmus - Španielsko

foto Valentína Vajsová

Erasmus plus 2018 
na Strednej priemyselnej škole Samuela Mikovíniho

Erasmus - Írsko  foto Valentína Vajsová

Svetový deň 
vody 2019 
v SBM

Tak ako každý rok si SBM aj teraz, 

22. marca pripomenie Svetový deň 

vody. Tohtoročná téma bude „Ako 

voda pomáha baníkom“. V prednáške 

lektor vysvetlí úlohu vody pri vzni-

ku nerastných surovín a  pomoc 

vody pri ich ťažbe a  spracovaní. 

Prednášky sa budú konať 22. mar-

ca v Kammerhofe od 9:00 do 15:00 

každú celú hodinu. Podujatie je ur-

čené hlavne pre školské skupiny a je 

potrebné sa dopredu nahlásiť.

Kontakt: 00421 45  694 94 18, 

hramesa@muzeumbs.sk

SBM

Pozvánka
Slovenský zväz záhradkárov, Re-

publikový výbor Bratislava v  spo-

lupráci so Slovenskou poľnohos-

podárskou univerzitou – FZKI 

Nitra a Generálnym sponzorom sú-

ťaže SNA Europe [Slovakia], s.r.o., 

BAHCO Bratislava, Vás pozýva na 

16. ročník celoslovenskej súťaže 

SZZ v reze ovocných stromov, kto-

rá sa uskutoční dňa 23.3.2019 (so-

bota).

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 Otvo-

renie súťaže, privítanie.

Organizačné pokyny k  súťaži: 

9.45 – 10.00 Presun súťažiacich do 

sadu. 

Vlastná súťaž: 10.00 – 11.30 I. 

disciplína – Presvetľovací rez jab-

loní, 11.45 – 13.00 Obed (na Ranči 

Nádej), 13.15 – 14.00 Beseda o no-

vinkách v  ovocinárstve, 14.00 – 

14.30 Vyhlásenie výsledkov súťaže. 

Odovzdanie cien, diplomov, 14.30 

hod. Ukončenie súťaže, záver

SSZ – Republikový výbor

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
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Aktuálne fi lmy v kine Akademik

Piatok 22.3 o 17:00 hod.Piatok 22.3 o 17:00 hod.
Nedeľa 24.3. o 18:30 hod.Nedeľa 24.3. o 18:30 hod.
Štvrtok 28.3. o 18:30 hod.Štvrtok 28.3. o 18:30 hod.
LOVeNieLOVeNie

Komédia, 100 min., MP12, vstupné: Komédia, 100 min., MP12, vstupné: 
5€. Eliška má svadbu, čaká na svoj 5€. Eliška má svadbu, čaká na svoj 
veľký deň, ale vytúžené veľký deň, ale vytúžené "ÁNO""ÁNO" nako- nako-
niec nezaznie. Ženích totiž v rozhodu-niec nezaznie. Ženích totiž v rozhodu-
júcej chvíli vezme nohy na plecia a ute-júcej chvíli vezme nohy na plecia a ute-
čie priamo spred oltára. Romantické čie priamo spred oltára. Romantické 
LOVEnie plné lásky skončilo totál-LOVEnie plné lásky skončilo totál-
nym fi askom. Zdrvená nevesta má na-
šťastie kamarátku, ktorá presne vie, 
čo robiť. Jej recept je jasný, Eliška po-
trebuje novú známosť a predovšetkým 
prísun sexu. 

Sobota 23.3. o 16:00 hod.
Psie veličeNsTvo

Rodinný, animovaný, 85 min., MP, 
vstupné: 5€. Rex je najobľúbenejším 
psíkom v britskom kráľovskom paláci. 
Jedného dňa sa však stratí jeho psia 

láska. Rozhodne sa preto, že ju náj-láska. Rozhodne sa preto, že ju náj-
de a privedie naspäť. Opúšťa bezpečné de a privedie naspäť. Opúšťa bezpečné 
zázemie kráľovských komnát a vydá-zázemie kráľovských komnát a vydá-
va sa na dobrodružnú cestu. Za brá-va sa na dobrodružnú cestu. Za brá-
nami paláca je život, ktorý dovtedy ne-nami paláca je život, ktorý dovtedy ne-
poznal. Na svojej ceste objavuje nielen poznal. Na svojej ceste objavuje nielen 
silu ozajstnej lásky a priateľstva, ale silu ozajstnej lásky a priateľstva, ale 
objaví najmä svoje naozajstné ja. objaví najmä svoje naozajstné ja. 

Sobota 23.3. o 18:30 hod.Sobota 23.3. o 18:30 hod.
MrAzivÁ poMsTAMrAzivÁ poMsTA

Triler, akcia, 118 min., MP15, vstup-Triler, akcia, 118 min., MP15, vstup-
né: 5€. V Mrazivej pomste, strhujú-né: 5€. V Mrazivej pomste, strhujú-
com akčnom thrilleri plnom čierneho com akčnom thrilleri plnom čierneho 
humoru, hrá Liam Neeson Nelsa Cox-humoru, hrá Liam Neeson Nelsa Cox-
mana, muža od rodiny, ktorého pokoj-mana, muža od rodiny, ktorého pokoj-
ný život s manželkou je obrátený hore ný život s manželkou je obrátený hore 
nohami, keď im za podivných okolností nohami, keď im za podivných okolností 
zomrie syn. Nels začne pátrať po prav-zomrie syn. Nels začne pátrať po prav-
de o  smrti svojho potomka na vlast-de o  smrti svojho potomka na vlast-
nú päsť a jeho túžba po spravodlivosti nú päsť a jeho túžba po spravodlivosti 
sa rýchlo zmení v krutú pomstu. Dro-sa rýchlo zmení v krutú pomstu. Dro-
gový kráľ prezývaný Viking postupne gový kráľ prezývaný Viking postupne 
záhadne prichádza o svojich zabijakov.záhadne prichádza o svojich zabijakov.

Nedeľa 24.3. o 16:00 hod.Nedeľa 24.3. o 16:00 hod.
ČArovNý pArk ČArovNý pArk 

Animovaný, 85 min., MP, vstupné: 5€Animovaný, 85 min., MP, vstupné: 5€
Šikovné dievčatko June postavila ten Šikovné dievčatko June postavila ten 
najúžasnejší zábavný park na svete. najúžasnejší zábavný park na svete. 
Vo svojej fantázii. Ale čo ak takýto Vo svojej fantázii. Ale čo ak takýto 
raj atrakcií naozaj existuje? Čarovný raj atrakcií naozaj existuje? Čarovný 
park je animák plný adrenalínu, kto-park je animák plný adrenalínu, kto-
rý otvára brány deťom, ktoré sa nebo-rý otvára brány deťom, ktoré sa nebo-
ja snívať.ja snívať.

Utorok 26.3. o 18:30 hod.Utorok 26.3. o 18:30 hod.
OsTrýM NožoMOsTrýM NožoM

Dráma, 102 min., MP12, vstupné: 5€Dráma, 102 min., MP12, vstupné: 5€
Ľudovítovi zavraždili neonacisti jedi-Ľudovítovi zavraždili neonacisti jedi-
ného syna. Kvôli nefunkčnému súdne-ného syna. Kvôli nefunkčnému súdne-
mu systému sú však tí istí páchatelia mu systému sú však tí istí páchatelia 
prepustení na slobodu a Ľudo sa všet-prepustení na slobodu a Ľudo sa všet-
kými silami snaží dosiahnuť ich opä-kými silami snaží dosiahnuť ich opä-
tovné zadržanie. Bojuje s  apatickou tovné zadržanie. Bojuje s  apatickou 
políciou, oportunistickou sudkyňou, políciou, oportunistickou sudkyňou, 
ale aj s faktom, že svojho syna dosta-ale aj s faktom, že svojho syna dosta-
točne nepoznal a nebol mu oporou.točne nepoznal a nebol mu oporou.

tt
pp

vv
pp

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. Správne 

znenie krížovky z  č.9/2019: „Lepší 

kúsok chleba z práce, než pečienka z mi-

losti.“ Výhercom sa stáva Marce-

la Budová, 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 01.04.2019.

V tajničke sa ukrýva výrok Senecu:

A., Malá os, meno modelky Cam-

pbell, zn. kozmetiky,

B., 1. časť tajničky,

C., Argón, fi alová, druh sekery, 

dvojhláska,

D., Špina, atakoval, zelenina,

E., Tona, Boh latinsky, francúzsky 

herec, tu máte,

F., Dub angl., čítať česky, brat Ábela, 

textová skratka,

G., Raky, cétečko, polomer, amerí-

cium, pochod,

H., Slabina lek., nedodržal pravidlá, 

patriaca levovi česky,

I., Teba, rozprávková postava, M fo-

neticky,

J., Ozn. ruských lietadiel, meno 

herca Hajdu, prístav, čln na Rýne, 

pojem duše u Egypťanov,

K., 3. časť tajničky, vodivá látka,

L., Obanuje, vychovávateľka, otec.

1., Hmyz podobný včele, 2. časť 

tajničky, molybdén,

2., Niečo mu chýba, krídlo odb., no-

žík,

3., Časť lode, lekcia česky, ruky,

4., Spevák ľud. piesní, orgány zra-

ku, povial,

5., Opraví rozladené, vrkoče, sa-

mohlásky v slove muži,

6., Španielska vychovávateľka, fa-

rebne, drie,

7., Zostal, nadávka hlupák, ruská 

rieka,

8., Čínske meno, dokasajú, chem. 

zn. draslík, bór, kyslík,

9., Spojka, sponka, Miška, moder-

ný,

10., Časť atolónu, stred slova ani-

mo, plakať, ampér,

11., Sova, stoka, keď, ozn. áut Kam-

bodže a Rakúska,

12., Vakuje, trhá, udieraj nohou,

13., Zápor, Koniec tajničky, čistia-

ci prostriedok.

Pomôcky: Ala, stráda, Akin, Ob, 

Aja, Ava.

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
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Kupón č. 11
Krížovka
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V stredu, 13. marca 2019, sa 

konala v priestoroch Základnej 

školy Jozefa Horáka po druhý 

raz marcová burza kníh. 

Od minulého roku je táto akcia spo-

luorganizovaná školskou knižni-

cou a Čitateľským klubom Slovart, 

ktorý v  mesiaci marec pripomína 

dôležitosť čitateľskej gramotnosti. 

Pri tejto príležitosti si organizátori 

akcie pripravili pre žiakov štvrtých 

ročníkov dva špeciálne workshopy, 

ktoré sa venovali výberu a premeny 

knižného rukopisu na konkrétny 

knižný titul, ktorý je následne dis-

tribuovaný z vydavateľstva na pul-

ty kníhkupectiev.

Žiaci sa teda na malú chvíľu mohli 

stať súčasťou vydavateľského tímu 

a  zistiť, akým spôsobom vznikne 

ich obľúbená kniha, čím všetkým 

si musí prejsť, aby si ju mohli ne-

skôr kúpiť, a kto dozerá na jej výro-

bu. Knižné workshopy, ktoré vied-

la manažérka Čitateľského klubu, 

pani Michaela Jůrová, boli ukonče-

né hravými kvízmi pre bystré hla-

vičky a  úspešným riešiteľom pri-

niesli mnoho krásnych vecných 

cien.

Žiaci navštevujúci záujmový krú-

žok Klub mladých čitateľov (Cen-

trum voľného času) sa zase pre-

menili na novinárov a zúčastnili sa 

besedy, na ktorej pani Jůrovú vy-

spovedali už ako redaktorku a edi-

torku vydavateľstva Slovart. Naj-

viac ich zaujímal počet prečítaných 

kníh počas jedného roku, obľúbe-

ní knižní autori, hľadanie inšpirá-

cií pre ďalšie zaujímavé knihy, ale 

aj potrebné zručnosti, ktoré musí 

mať človek uchádzajúci sa o  túto 

pracovnú pozíciu. I v tomto prípa-

de boli naši žiaci odmenení krás-

nym knižným darom, ktoré vyda-

vateľstvo Slovart venovalo pre ich 

čitateľský krúžok. Medzi knihami 

sa našli i čerstvé novinky, ale aj kla-

sické diela, ktoré žiakom vyčarovali 

úsmev na tvári.

Knižná burza prebiehala od devia-

tej do štrnástej hodiny a ponúkala 

rôznorodé knižné tituly zlacnené 

od 20% do 50%. Po prvýkrát bola 

na ňu pozvaná aj verejnosť, ktorá sa 

mohla prísť pozrieť na to, ako taká 

burza kníh môže vyzerať, čo všetko 

sa v ponuke vydavateľstva, ktoré ju 

zorganizovalo, nachádza a  že naši 

žiaci naozaj čítajú. A čítajú radi, čí-

tajú kvalitné tituly, čítajú ich s lás-

kou.

Všetkým zúčastnením, celému pe-

dagogickému zboru, ako aj samot-

nému vydavateľstvu, rovnako tak 

aj našim žiakom, ďakujeme za je-

den úžasný deň a vydarenú akciu. 

Určite sa s vydavateľstvom Slovart 

nevidíme posledný raz a už teraz sa 

tešíme na ďalší rok!

Veronika Inglotová

Marcová burza vydavateľstva Slovart

Burza kníh  foto Archív autora

Pre nás všetkých, a to už od 

detstva, je tanec prirodzený 

a príjemný. 

Spôsobuje nám radosť a dobrý po-

cit, rozvíja naše zmysly, koordiná-

ciu, priestorové cítenie. Tanec je 

umenie, v  ktorom sa spája pohyb, 

hudba a istým spôsobom aj vizuál-

ne cítenie. Najlepší čas na rozvoj ta-

nečného talentu je samozrejme už 

od detstva, keď vnímame svoje telo 

prirodzene, a  tak je aj náš pohyb 

prirodzený, bez zábran.

V  Banskej Štiavnici budú mať deti 

a mládež vo veku 5 – 15 rokov mož-

nosť zúčastniť sa série workshopov, 

tanečných dielní, v  ktorých budú 

môcť rozvíjať svoje pohybové schop-

nosti, muzikálnosť, vnímanie hudby 

a zdravé držanie tela. Tanečnú prí-

pravu Vám budeme prinášať v pra-

videlných cykloch pod vedením od-

borníkov z oblasti súčasného tanca 

a postupne si osvojíme nielen taneč-

né kroky, spôsoby ako svoj tanečný 

talent prejaviť, ale pripravíme si aj 

tanečné vystúpenie. Srdečne pozý-

vame všetkých, ktorí radi tancujú 

a chcú sa naučiť niečo nové!

Prvé stretnutie sa uskutoční v ne-

deľu, 24.3. 2019 od 10:00 v Ter-

ra Permonia na Radničnom ná-

mestí. Povedú ho pedagogičky 

z  tanečného konzervatória v  Ban-

skej Bystrici pod vedením Lucie Bie-

lik Horváthovej.

Záujemcov prosíme, aby sa prihlá-

sili prostredníctvom emailu na tan-

cujemevbs@gmail.com alebo tele-

fonicky na čísle 0904 921 129, kde 

vám radi poskytneme bližšie infor-

mácie.

Lucia Hasbach

Živý tanec

Pravidelné tanečné cykly už v nedeľu!  foto Archív autora

Žena
Žena – aké jednoduché slovo, kto-

ré úctu,vznešenosť,

nehu, bohatstvo, silu,jemnosť do 

celku dáva a to všetko

krásnu bytosť dotvára.

Žena – to symbol skrytej sily, 

mocnej lásky, skromnosti,

trpezlivosti, opísaná si bola v bás-

niach a piesňach oslávená.

Uznanie patrí žene, ktorá kus srd-

ca svojho dáva, keď kostrbaté

písmenká s láskou narovnáva.

Uznanie patrí žene, ktorá kus srd-

ca svojho dáva, keď chlieb

voňavý pre nás všetkých do rána 

prichystáva.

Uznanie patrí žene, ktorá kus srd-

ca svojho dáva,keď chorým,

trpiacim nádej a vieru naspäť vra-

cia a dodáva.

Uznanie patrí žene, ktorá kus srd-

ca svojho dáva, keď všetko

doma stíha, krásne rodinné pros-

tredie máva a každému vzorom

sa stáva.

Uznanie patrí žene, ktorá kus srd-

ca svojho dáva, aj keď matkou sa 

nikdy

nestala, ale svojich rodičov s  lás-

kou a úctou doopatrovala.

Ž – žiadaná

E – energická

N – nenahraditeľná

A – anjelská

Božka Javorská

Pozvánka 
na turistiku
Klub Slo-

v e n s k ý c h 

t u r i s t o v 

Dr. Téry-

ho na záver 

zimnej tu-

ristickej se-

zóny organizuje výstup na Jele-

niu skalu.

Trasa: Banská Štiavnica – 

Šprochova dolina – Jelenia skala 

– Červená studňa – Banská Štiav-

nica

Výstroj: Turistická zimná obuv, 

turistické paličky, teplé oblečenie, 

dobrá nálada, tekutý sveter

Zraz účastníkov: dňa 23.3.2019

o 8.45 hod. pred Billou.

Odchod: autobusom SAD smer 

Vyhne o 9.05hod.

Celkový čas pochodu cca 4 hod.

Info o akcii: Ing. Róbert Melcer

Tel.č.: 0907 522 840

KST Dr. Téryho
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15. jubilejný ročník Banskobys-

trického plaveckého pohára 

pokračoval 2. kolom v Banskej 

Štiavnici dňa 2.3.2019. 

Preteku sa zúčastnilo 11 klubov 

a  spolu štartovalo 150 pretekárov. 

Naši plavci si počínali veľmi dobre, 

keď si vyplávali 57 osobných rekor-

dov. Dobre sa darilo aj našim naj-

menším plavcom, ktorí plávali 25m. 

Tu obsadili 3 prvé miesta, 7 druhých 

miest, a  3 tretie miesta. Všetkým 

gratulujeme a prinášame výsledky. 

Výsledky:

Muži:

Beňo Jakub r. 2010: 50m vs – 

4. 42.86, 50m z – 5. 50.88, 50m p – 

5.57.39, 100m p – 3. 2:03.28, 100m 

pp – 3. 1:50.57,

Borguľa Martin r. 2006: 50m vs 

– 10. 33.61, 200m vs – 4. 2:39.55, 

50m p – 5. 40.69, 100m p – 

3. 1:30.03, 50m m – 4. 38.38,

Buzalka Adam r. 2007: 50m vs – 

8. 36.72, 50m z – 4. 42.86, 200m z – 

3. 3:05.36, 50m p – 4. 45.69, 100m 

p – 5. 1:39.90, 100m pp – 3. 1:32.56,

Ernek Šimon r. 2000: 50m vs – 

1. 25.22, 50m z  – 1. 28.13, 200m 

z  – 1. 2:15.70, 50m m – 1. 28.36, 

100m pp – 1. 1:04.82, 400m pp – 

1. 5:26.21,

Harčár Nicolas r. 2006: 50m vs – 

5. 31.86, 200m vs – 3. 2:38.95, 50m 

m – 2. 32.44, 100m m – 1. 1:14.86, 

100m pp – 4. 1:18.86, 400m pp – 

3. 6:13.81,

Hornický Miroslav r. 2010: 50m vs 

– 7. 47.75, 50m z – 8. 1:03.81, 50m 

p – 7. 59.81, 100m p – 6. 2:10.09, 

100m pp – 5. 2:01.93,

Holcz Patrik r. 2008: 50m vs – 

4. 34.59, 50m z  – 1. 40.03, 200m 

z  – 1. 3:01.69, 50m m – 2. 39.77, 

100m m – 3. 1:37.50, 100m pp – 

1. 1:26.61,

Konečný Marek r. 1994: 50m vs – 

5. 28.57, 50m p – 1. 33.72, 100m p 

– 1:16.90, 100m pp – 3. 1:13.65,

Labuda Jerguš r. 2008: 50m vs – 

15. 43.62, 200m vs – 6. 3:21.55, 

50m z  – 10. 49.33, 50m p – 

12. 55.37, 100m pp – 6. 1:52.20,

Labuda Juraj r. 2011: 25m vs – 

3. 24.06, 25m z – 1. 24.16, 25m p – 

3. 29.16, 25m m – 2. 32.42,

Maruniak Miroslav r. 1964: 50m 

vs – 2. 27.48, 200m vs – 1. 2:30.50, 

50m  m – 2. 31.22,

Orság Dalibor Daniel r. 1998: 50m 

vs – 4. 28.55, 50m p – 2. 34.84, 

100m p – 2. 1:19.44, 100m pp – 

4. 1:16.57,

Rückschloss Tomáš r. 2012: 25m vs 

– 2. 23.09, 25m z – 5. 27.51, 25m p 

– 1. 27.90, 25m  m – 1. 31.82,

Sikula Tomáš r. 2011: 25m vs – 

4. 24.53, 25m z – 6. 27.61, 25m p – 

4. 29.57, 25m m – 3. 32.79,

Trenčan Sebastián r. 2011: 25m vs – 

5. 24.99, 25m z – 2. 25.37, 25m p – 

6. 34.07, 25m m – 5. 38.51,

Čamaj Ján r.2010: 50m vs – 

1. 36.05, 200m vs – 1. 2:55.10, 50m 

z – 1. 42.16, 50m p – 2. 49.89, 100m 

pp – 1. 1:32.60,

Čamaj Ján r.1978: 50m vs – 

3. 27.67, 50m z – 2. 31.63, 50m p – 

3. 36.64, 100m pp – 2. 1:08.97.

Ženy:

Celderová Kristína r. 2009: 50m vs – 

3. 39.08, 200m vs – 2. 3:15.36, 50m 

p – 1. 49.12, 100m p – 3. 1:45.80, 

100m pp – 3. 1:44.31,

Chladná Stacy r. 2007: 50m vs – 

10. 37.09, 50m z – 5. 41.96, 200m 

z – 5. 3:10.66, 100m p – 6. 1:36.79, 

100m pp – 5. 1:30.24, 400m pp – 

2. 6:39.41,

Cimová Henrieta r. 2009: 50m vs – 

13. 49.51, 50m p – 11. 59.17, 100m 

p – 8. 2:19.44, 100m pp – 7. 2:09.46,

Drgoňová Zuzana r. 2010: 50m vs – 

15. 53.61, 50m z – 9. 1:06.70, 50m 

p – 12. 1:09.59, 100m p – 9. 2:29.39,

Halanová Michaela r. 2010: 50m vs 

– 16. 57.13, 50m z  – 10. 1:07.24, 

50m p – 14. 1:11.24, 100m p – 

11. 2:41.75,

Hornická Alica r. 2004: 50m vs – 

5. 34.30, 200m vs – 3. 2:48.70, 

50m z – 4. 40.29, 50m m – 5. 39.31, 

100m m – 5. 1:30.50, 400m pp – 

2. 6:20.59,

Kašiarová Hana r. 2010: 50m vs – 

9. 43.79, 50m z – 4. 49.73, 50m p – 

6. 54.97, 50m m – 2. 53.05, 100m m 

– 2. 1:59.74, 100m pp – 4. 1:46.53,

Kašiarová Tatiana r. 2007: 50m vs – 

5. 35.07, 50m p – 4. 43.62, 100m p – 

5. 1:34.77, 50m m – 5. 39.34, 100m  

m – 2. 1:26.28,

Klauzová Nella r. 2008: 50m vs – 

19. 45.53, 50m z – 13. 56.32, 50m 

p – 17. 59.41, 100m p – 16. 2:13.22,

Koreňová Sára r. 2011: 25m vs – 

2. 24.35, 25m z – 2. 24.87, 25m p – 

2. 30.72, 25m m – 2. 28.63,

Potančoková Timea r. 2000: 50m vs 

– 2. 29.55, 50m p – 1. 36.22, 100m 

p – 1. 1:22.45, 50m m – 1. 31.11, 

100m pp – 1. 1:15.14,

Rückschlossová Sára r. 2010: 50m 

vs – 6. 41.61, 200m vs – 3. 3:19.22, 

50m z – 5. 51.19, 50m p – 5. 54.36, 

50m m – 1. 50.87,

Tarandová Ronja r. 2009: 50m vs – 

5. 41.39, 200m vs – 4. 3:32.93, 50m 

z – 3. 49.18, 50m p – 6. 54.97.

Legenda: vs – voľný spôsob, m – 

motýľ, z – znak, p – prsia, pp – polo-

hové preteky

PKBS

Banskobystrický plavecký pohár 
2. kolo

Už tretí ročník Jarného špor-

tového kempu sa uskutočnil 

počas jarných prázdnin, pod 

vedením Róberta Petra. 

V  tomto roku, na základe dopy-

tu rodičov boli zorganizované dva 

kempy v jednom termíne, a to lop-

tové hry, ktoré prebiehali na ZŠ Jo-

zefa Horáka a lyžiarsky kemp, ktorý 

sme absolvovali v  Salamandra re-

sort. 27 detí si prišlo na svoje a mô-

žeme konštatovať, že sme splnili 

očakávania rodičov a v prvom rade 

aj zúčastnených detí. Chcem sa po-

ďakovať pani Kravcovej a  Jožkovi 

Gibalovi za pomoc a vedenie pri lop-

tových hrách. Veľké poďakovanie 

patrí Marekovi Konôpkovi, Zuzane 

Mojičkovej a  manželom Klauzov-

com, za veľkú pomoc na svahu 

a v spojitosti s lyžiarskym kempom. 

Poďakovanie samozrejme patrí ve-

deniu ZŠ Jozofa Horáka, za pomoc 

a poskytnutie priestorov. 

R. Petro

Jarný športový kemp 2019

Tréner so svojimi zverencami  foto Archív auotra

DOD
Cirkevná základná škola sv. Fran-

tiška Assiského Vás srdečne pozý-

va na Deň otvorených dverí, ktorý 

sa uskutoční dňa 27.3.2019 v prie-

behu dopoludňajších hodín. Pripra-

vené sú pre Vás otvorené hodiny vo 

všetkých ročníkoch prvého stup-

ňa, možnosť zúčastniť sa detskej sv. 

omše, prezentácia školy a informá-

cie o zápise do 1. ročníka. Škola po-

núka príjemné rodinné prostredie 

a napĺňa posolstvo a odkaz sv. Fran-

tiška Assiského, ktorý sa svojím ži-

votom, vzťahom k ľuďom a k príro-

de stal vzorom pre mnohých ľudí.

Program otvorených hodín:

7:45 – 8:30 3.A Informatika 2.A Te-

lesná výchova, 8:35 – 9:20 2.A Slo-

venský jazyk 3.A  Anglický jazyk, 

9:40 – 10:25 4.A  Slovenský jazyk 

1.A  Matematika, 10:30 – 11:15 

4.A  Vlastiveda 1.B Matematika, 

11:20 – 12:05 Detská svätá omša 

v školskej kaplnke. 

Katolícka spojená škola sv. Fran-

tiška Assiského, Ul. A. Gwerko-

vej-Göllnerovej 9, Banská Štiavni-

ca 969 01. Telefón: 045/692 10 50. 

E-mail: kancelaria@katgymbs.sk

www.katgymbs.sk

Tešíme sa na Vás!

CZŠ sv. F. Assiského

Pozvánka
Základná škola Jozefa Kollára, Ul. 

L. Svobodu č. 40, 969 01 Banská 

Štiavnica Vás srdečne pozýva na 

Deň otvorených dverí pre budú-

cich prváčikov dňa 27.03.2019 

od 08:40 do 11,30. Príďte si po-

zrieť našu školu, triedy a  hodi-

nu s  prváčikmi. Radi odpovie-

me na Vaše otázky. Bližšie info: 

www.zsjkollara.edupage.org.

ZŠ J. Kollára
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 Predám prerobený byt 90m² 

s garážou na Baďane, tel.č.: 

0907 358 377

 Stredná odborná škola služieb a 

lesníctva ponúka na prenájom ne-

bytové priestory garáže. Podrobnej-

šie informácie budú zverejnené na 

stránke školy:  www.sosbs.sk  a na 

vchodových dverách do hlavnej bu-

dovy školy.

 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

 Kosenie záhrad a pozemkov kro-

 Kúpim starý drevený betlehem 

alebo fi gúrky z  betlehemu, tel.č.: 

0907 710 630

Výkup parožia, tel.č. 0904 834 937

 Prijmem zdravotnú sestru na 

dôchodku na brigádu v mesiacoch 

júl a august. Dohoda istá, tel.č.: 

0903 748 306

Hľadáme odborného pracovníka 

do stolárskej dielne, na odd. montá-

že kovania a zasklievania na jedno-

zmennú prevádzku. Ponúkaná 

mzda v čistom 600 až 1000 EUR 

(základná zložka mzdy 624€ v hru-

bom). Kontakt: 0948 304 604

Tu môže byť 
práve váš 

inzerát

reality

inzercia

služby

práca

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€
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

Ponúkam na predaj 
štiepané palivové drevo 33cm

skladom v Banskej Štiavnici
paleta rozmer: 1,1 x 1 x 1,9m

1 paleta – 125 eur

2 palety – 120 eur

3 palety – 115 eur

4 palety – 110 eur

Akcia trvá do konca apríla!

Kontakt: 0903 391 030
e-mail: palivodebnar@gmail.com

e-shop s kozmetikou 

na profesionálne účely, 

ale aj domáce využitie!www.bingospakozmetika.sk

vinorezom a lištovou kosačkou, opi-

lovanie a spilovanie motorovou pí-

lou, tel.č.: 0940 870 762


