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INZERCIA

Mesto Banská Štiavnica 

ako zriaďovateľ ZŠ J. Horáka 

získalo nenávratný fi nančný 

príspevok na modernizáciu 

vybraných učební a knižnice.

Nenávratný fi nančný príspevok na 

projekt s  názvom Zlepšenie tech-

nického vybavenia učební a  kniž-

nice Základnej školy Jozefa Horá-

ka nám bude poskytnutý z  IROP 

(Integrovaný regionálny operačný 

program) prostredníctvom Minis-

terstva hospodárstva a  rozvoja vi-

dieka SR a  projekt bol podporený 

sumou NFP 139 753,55EUR.

Názov projektu:

Zlepšenie technického vybavenia 

učební a  knižnice Základnej školy 

Jozefa Horáka

28. marec nepatrí medzi tie 

najvýznamnejšie dátumy 

v živote ľudí, ale pre početnú 

skupinu našich spoluob-

čanov – pedagógov sa v ich 

pracovnom živote stal dňom, 

kedy si uvedomujeme ich 

prítomnosť a nenahraditeľnú 

úlohu v spoločnosti.

Deň učiteľov je príležitosťou na osla-

vu a výzvu k prezentovaniu učiteľskej 

profesie, doprajme však našim vzác-

nym a milým spoluobčanom – učite-

ľom aj priateľské slovo, porozumenie 

a slová uznania.

Zvykne sa hovoriť, že učiteľom sa 

musí človek narodiť. Je tento ná-

zor správny? Áno, aj nie. Preto-

že len ten, kto vidí do „učiteľskej 

kuchyne“ si naplno uvedomuje, že 

schopnosť dobre učiť predsa len 

vyžaduje okrem vrodených danos-

tí aj množstvo hodín sebavzdelá-

vania, zvládnutie náročného pro-

cesu inovatívnych foriem výučby, 

premenu tradičnej formy výučby 

na modernú, psychické zvládnutie 

zachovania si prirodzenej autority 

popri dobrom, kamarátskom vzťa-

hu učiteľ – žiak tak, ako to dnešná 

doba ústupu od rigidného vzdeláva-

nia vyžaduje.

Podporený projekt pre Základnú školu
Jozefa Horáka

Ku Dňu učiteľov

�3.str.

United Nations

Cultural Organization

Banská Štiavnica 
a technické pamiatky okolia
Svetové tvo od roku 1993

Vstupné: 5€Vstupné: 5€

Štvrtok 4.4. o 18:30 hod.Štvrtok 4.4. o 18:30 hod.

TerorisTkATerorisTkA

Hodina Zeme 
2019
V sobotu 30. marca sa Slovensko po 

desiaty raz zapojí do najväčšej sveto-

vej kampane na ochranu planéty. 

Presne o  20:30 na hodinu zhasnú 

svetlá významných svetových met-

ropol vrátane Slovenska. Symbo-

lickým aktom podporia myšlienku 

akútnej potreby chrániť prírodné 

zdroje našej planéty.

Hodina Zeme je najväčšou celosve-

tovou kampaňou zameranou na 

zvýšenie povedomia verejnosti v ob-

lasti klimatických zmien. Zhasnu-

tím svetla na 60 minút vytvára sym-

boliku spoločnej zodpovednosti za 

budúcnosť našej planéty a  vyzýva 

ľudí, aby si uvedomili, že k zlepšeniu 

môže prispieť každý z nás. Do tejto 

iniciatívy sa zapojilo aj naše mesto 

tým, že na hodinu bude vypnuté 

osvetlenie pamiatok v  historickom 

centre mesta, a to Nového zámku, 

Starého zámku, radnice a morového 

stĺpa. Pridajte sa aj vy. Viac informá-

cií na stránke: http://hodinazeme.

svetelneznecistenie.sk/.

MsÚ 

Oznam
Téma nedeľnej kázne: „O  Bo-

žích myšlienkach“. Doc. Th Dr. Pa-

vel Hanes, PhD. 31. marca 2019

o  10,00 hod. na ul. Akademickej 

20 (oproti Lesníckej škole).

Prameň

Modernizácia učební a knižnice foto Archív ZŠ J. Horáka �3.str.
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25.3.

DIÁR
z programu

primátorky

Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Uskutočnilo sa rokovanie so zá-

stupcom Ministerstva zahra-

ničných vecí a  európskych zá-

ležitostí SR k  pripravovanej 

návšteve veľvyslancov v  Ban-

skej Štiavnici.

Pracovné stretnutie k právnym 

veciam mesta s  právnym zá-

stupcom.

26.3.

Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Uskutočnilo sa pracovné roko-

vanie k  elektronickému parko-

vaciemu systému.

Uskutočnilo sa pracovné 

stretnutie so zástupcami Zdru-

ženia miest a obcí Slovenska.

27.3.

Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Pracovné rokovanie medzi 

ZSSK, Mestom Banská Štiavni-

ca a BBSK. 

Účasť na slávnostnom stretnutí 

pri príležitosti Dňa učiteľov.

28.3.

Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Účasť na stretnutí pri príležitos-

ti Dňa učiteľov – Gymnázium A. 

Kmeťa Banská Štiavnica.

Účasť na zasadnutí predstaven-

stva OOCR.

Príprava II. kola prezidentských 

volieb.

29.3.

Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Slávnostné prijatie pri príleži-

tosti vydania 30. ročníka Štiav-

nických novín.

Viera Lauková

V minulom týždni bolo vo viacerých 

médiách, že banskoštiavnický rodák 

doc. MUDr. Filip Danninger, PhD., 

vynikajúci chirurg, pôsobiaci v Brati-

slave, ktorý je aj podpredsedom Stra-

ny práce, kandiduje za túto stranu 

na 1. miesto za europoslanca vo voľ-

bách, ktoré budú 25.5.

16.3. vo viacerých médiách bola 

spomienka na Pavla Dobšinské-

ho, ev. kňaza, redaktora, vydavate-

ľa, ale hlavne nedostižného zberate-

ľa slovenských ľudových rozprávok 

(16.3.1828 – 22.10.1885), ktorý pô-

sobil v Banskej Štiavnici v r. 1858 – 60 

ako kaplán a do r. 1861 aj ako profesor 

na Evanjelickom lýceu. 19.3. vo viace-

rých médiách bola spomienka na vý-

znamného renesančného dramatika 

a predstaviteľa protestantizmu Pavla 

Kyrmezera, banskoštiavnického ro-

dáka, ktorý zomrel v tento deň roku 

1589 v Uherskom Brode. 19.3. v Rá-

diu Regina od 16:00 do 17:00 bola re-

lácia venovaná Jozefom, keďže v ten-

to deň v kalendári bolo meno Jozef. 

Jozef Miloslav Hurban, Jozef Gre-

gor Tajovský, ale aj Jozef Cíger Hron-

ský boli akurát len spomenutí, že 

mali krstné meno Jozef, ale mimo-

riadna pozornosť bola venovaná ban-

skoštiavnickému rodákovi Jozefovi 

Vášárymu (15.7.1915 – 24.2.1973), 

otcovi Milky a  Magdy Vášáryovej. 

Prezentované bolo tiež, že v  úlohe 

štiavnického Nácka absolvoval v Čes-

koslovensku až takmer 1 600 vystú-

pení. 19.3. v Rádiu Devín od 17:00 do 

18:00 bola relácia o Albertovi Maren-

činovi, mimoriadne významnej osob-

nosti Slovenska v oblasti kultúry v 2. 

pol. 19. a začiatkom 20. stor., ktorý sa 

zlatými písmenami zapísal aj do aná-

lov Banskej Štiavnice. Podrobne som 

sa o ňom zmienil v tejto rubrike v ŠN 

č. 10 zo dňa 14.3. 21. – 22.3. vo viace-

rých médiách bolo, že v týchto dňoch 

Ústavnoprávny výbor NR SR, vypo-

čúval kandidátov na budúcich sudcov 

Ústavného súdu SR, pričom bolo zvý-

raznené, že je medzi nimi aj JUDr. Mi-

chal Truban, banskoštiavnický rodák, 

predseda Špecializovaného trestné-

ho súdu. Určite mu budú držať palce 

mnohí Štiavničania, ktorí ho poznajú. 

22.3. vo viacerých mediách bolo, že 

v tento deň sa v r. 1684 narodil poly-

histor Matej Bel – „Veľká ozdoba Uhor-

ska“, autor monumentálneho histo-

ricko-geografi ckého diela o  Uhorsku 

európskeho významu. V  tejto súvis-

losti pripomínam, že neodmysliteľ-

nou súčasťou tohto diela boli na tú 

dobu aj nedostižné mapy Samuela Mi-

kovíniho, ktorý v  posledných 10-ro-

čiach svojho života žil a pôsobil v B. 

Štiavnici. 22.3. vo viacerých médiách 

taktiež bolo, že v tento deň v r. 1832 

umrel Johann Wolfgang von Goe-

the, veľký nemecký básnik. V  súvis-

losti s Goethem pripomínam, že bol 

aj jednou z vtedajších svetoznámych 

osobností, ktorej bolo cťou sa stať aj 

členom prvej medzinárodnej vedec-

kej spoločnosti, ktorá bola založená 

v r. 1786 v Sklených Tepliciach za mi-

moriadnej participácie profesorov Ba-

níckej akadémie v B. Štiavnici. 23.3.

vo viacerých médiách bolo, že v ten-

to deň v r. 1750 zomrel jeden z naj-

významnejších polyhistorov Európy 

v  1. pol. 18. stor. Samuel Mikovíni. 

Bol cisársko-kráľovským geometrom 

stredoslovenských banských miest, 

medzi ktorými dominantné postave-

nie mala Banská Štiavnica, od r. 1735 

bol prvým riaditeľom Baníckej školy, 

prvej svojho druhu v Uhorsku, ktorá 

mala svoje pôsobisko v Banskej Štiav-

nici a Štiavnických Baniach a ktorá sa 

jeho zásluhou stala najvýznamnejšou 

školou svojho druhu v  Európe. Bol 

projektantom, ale aj staviteľom naj-

dômyselnejšieho banského vodohos-

podárskeho systému na svete, z kto-

rého zvlášť hydrotechnické parametre 

tajchu Rozgrund (1743 – 44) nema-

li obdobu za ďalších vyše 120 rokov 

v celom svete. 24.3. v Rádiu Lumen 

o  17:30 a  v  repríze o  23:30 hovoril 

Mgr. Martin Macharik, predseda Kal-

várskeho fondu, že aj toho roku budú 

pokračovať práce na obnove Kalvárie 

a revitalizácie celého objektu.

Ján Novák

Štiavničania, Štiavnica, médiá 
a súvzťažnosti

Mesto Banská 

Štiavnica zastúpené primá-

torkou mesta Mgr. Nadeždou 

Babiakovou vypisuje 

výberové konanie na 

obsadenie funkcie: Odborný 

zamestnanec na odd. 

výstavby ÚP a ŽP

Informácie o pracovnom mieste – 

stručná náplň práce: Samostatná 

odborná práca vo vecne vymedzenej 

oblasti samosprávy, samostatne vyko-

náva investorsko-inžiniersku činnosť 

na stavbách fi nancovaných zo zdrojov 

mesta a  mimorozpočtových zdrojov, 

spracovávanie podkladov k  rozpočtu 

mesta na stavebné akcie mesta, roz-

počtová činnosť v  oblasti stavebníc-

tva, vypracovanie odborných podkla-

dov pre žiadosti o fi nančné príspevky 

z  MK SR, enviromentálnych fondov 

a  iných mimorozpočtových zdrojov, 

príprava rozpočtov stavebných akcií 

v programe CENKROS, príp. obdob-

ný.

Kvalifi kačné predpoklady: VŠ vzde-

lanie II. st., resp. stredoškolské vzdela-

nie stavebného zamerania.

Iné požiadavky a osobnostné pred-

poklady: Občianska bezúhonnosť, 

ovládanie práce s  PC, prax v  odbo-

re a znalosť legislatívy, komunikatív-

nosť, zmysel pre zodpovednosť, dô-

slednosť a samostatnosť

Zoznam požadovaných dokladov: 

Žiadosť o prijatie na uvedenú pozíciu 

(motivačný list) spolu s  uvedenými 

kontaktnými údajmi, stručný profe-

sijný životopis, overený doklad o do-

siahnutom stupni vzdelania, výpis 

z registra trestov nie starší ako 3 me-

siace, písomný súhlas pre spracova-

nie osobných údajov pre účely výbe-

rového konania podľa zák. č. 18/2018 

Z.z. o ochrane osobných údajov v zne-

ní neskorších predpisov

Ponúkaný plat: plat v zmysle Záko-

na č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní za-

mestnancov pri výkone práce vo ve-

rejnom záujme v  znení neskorších 

predpisov (platová trieda – 6, platový 

st. – podľa odpracovaných rokov v od-

bore, platový tarif podľa platovej trie-

dy a  platových stupňov 688,50€ až 

826,50€).

Predpokladaný nástup 1.5.2019.

Žiadosť o  prijatie do pracovné-

ho pomeru je potrebné doručiť do 

18.4.2019 osobne alebo poštou na 

adresu: MsÚ Banská Štiavnica, Rad-

ničné nám. 1, 969 24 Banská Štiav-

nica, s označením „Výberové konanie – 

odd. výstavby ÚP a ŽP.

Bližšie info: tel. č. 0907/722 840 – 

Ing. Kladivíková, ved. odd. výstavby, 

ÚP a ŽP.

Mgr. Nadežda Babiaková,

primátorka mesta

Vyhlásenie výberového konania
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Hlavné aktivity pro-

jektu:

1. Zlepšenie kľúčových kompeten-

cií žiakov – Knižnica

2. Zlepšenie kľúčových kompeten-

cií žiakov – Učebňa biológia/chémia

3. Zlepšenie kľúčových kompeten-

cií žiakov – Polytechnická učebňa

4. Zlepšenie kľúčových kompeten-

cií žiakov – IKT učebňa 

Celkové oprávnené výdavky pro-

jektu: 147 109,00EUR

Poskytnutá výška NFP:  

 139 753,55EUR

Spolufi nancovanie 5 %  

 7 355,45EUR

Kód ITMS 2014+: NFP302020I766

Termín realizácie: január – máj 

2019

Zlepšením technického a materiál-

neho vybavenia základnej školy sa 

posilní význam primárneho vzde-

lávania a  zabezpečia sa primerané 

podmienky pre rozvoj kľúčových 

kompetencií žiakov v  súlade s  po-

žiadavkami ich budúcej profesijnej 

orientácie a  potrebami trhu práce. 

V súčasnosti chýbajú žiakom zruč-

nosti a  kompetencie nevyhnutné 

na udržanie zamestnanosti a  žia-

ducej mobility na trhu práce, čo je 

možné sledovať aj na výsledkoch 

v  testovaní a  rovnako sa zabezpe-

čí výrazný posun v  pripravenosti 

a vzdelávaní žiakov.

MsÚ

NOVINKY

�1.str.

Podporený projekt pre Základnú školu
Jozefa Horáka

A  aký je dnešný učiteľ? 

Som presvedčená, že vo väčšine prí-

padov presne taký, akým ho videl 

Ján Amos Komenský už v 17. sto-

ročí – „múdry, rozvážny, mravný, živý 

vzor cnosti“.

A  aká je vynikajúca škola? Tá, ktorá 

má vynikajúcich učiteľov.

Vážení a milí naši učitelia, ctená pe-

dagogická spoločnosť, ďakujem Vám 

teda, že máme v  našom krásnom 

meste len vynikajúce školy.

Všetkým pedagogickým, odborným 

a  nepedagogickým zamestnancom 

banskoštiavnických škôl prajem pri 

príležitosti Dňa učiteľov všetko naj-

lepšie, predovšetkým pevné zdravie, 

veľa šťastia a pohody v rodinnom ži-

vote, ako aj veľa úspechov, tvorivosti 

a elánu v náročnej výchovno-vzdelá-

vacej činnosti.

S úctou

Mgr. Nadežda Babiaková,

primátorka mesta

Ku Dňu učiteľov
�1.str.

Dňa 1.2.2018 vyhlásilo Minis-

terstvo vnútra SR, Prezídium 

Policajného zboru Výzvu 

č. I. Prezídia Policajného 

zboru 2018 na predkladanie 

žiadostí o poskytnutie dotácie 

z rozpočtovej kapitoly Minis-

terstva vnútra SR, zameranú 

na podporu činností súvisia-

cich s bezpečnosťou cestnej 

premávky.

Mesto Banská Štiavnica bolo úspeš-

né a  podaný projekt bol podpore-

ný s  výškou poskytnutej dotácie 

24  000€ a  spolufi nancovaním vo 

výške 1282,35€. Projektom bolo 

riešených 5 priechodov pre chod-

cov na najfrekventovanejších 

miestach, a to:

– ulica Dolná: priechod označený 

LED solárnymi gombíkmi v počte 3 

ks po oboch stranách v smere jazdy 

(spolu 6 ks), s detekciou chodca, na-

pájanie na verejné osvetlenie 1, prie-

chod – pri kostolíku

– ulica Križovatka: priechod ozna-

čený LED solárnymi gombík-

mi v počte 3 ks po oboch stranách 

v smere jazdy (spolu 6 ks), s detek-

ciou chodca, napájanie na verejné 

osvetlenie 1, priechod – pri autobu-

sovej zastávke

– Ulica L. Svobodu: priechody 

označené LED solárnymi gombík-

mi v počte 3 ks po oboch stranách 

v smere jazdy (spolu 6 ks), s detek-

ciou chodca, napájanie na verej-

né osvetlenie 

a  fotovoltaic-

ký panel 1, 

priechod – pri 

základnej ško-

le 2, priechod 

– pri Tescu

– ulica Bratská: priechod označený 

LED solárnymi gombíkmi v počte 3 

ks po oboch stranách v smere jazdy 

(spolu 6 ks), s detekciou chodca, na-

pájanie na fotovoltaický panel 1, 

priechod – pri nemocnici.

Spolu bolo osadených 30 LED solár-

nych gombíkov s detekciou chodca.

Veríme, že osvetlenie priechodov 

pre chodcov výrazne prispeje k zlep-

šeniu bezpečnosti cestnej premávky.

MsÚ

Projekt 
„Zlepšenie bezpečnosti cestnej premávky v meste Banská Štiavnica“

Prinášame Vám výsledky ZŠ 

v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta z celoslovenského 

testovania žiakov 5.ročníkov 

ZŠ v školskom roku 2018/19.

Uvedené čísla dokazujú, že obi-

dve naše základné školy sú aj 

v  slovenskom jazyku a  matema-

tike úspešné a k dosiahnutým vý-

sledkom, ktoré sú lepšie, ako ce-

loslovenský priemer žiakom, ako 

aj vyučujúcim srdečne gratuluje-

me.

V. Ebert, školský úrad

Zdroj: NÚCEM, INECO

Škola

SJL 

Priemerná 

úspešnosť 

školy v %

MAT 

Priemerná 

úspešnosť 

školy v %

Porovnanie so škol. 

rokom 2017/18

ZŠ Jozefa Kollára 74,6 70,8 SJL: 69 MAT:67

ZŠ Jozefa Horáka 57,9 63 SJL: 64 MAT: 70

Národný priemer v SR 58,4 59,3 SJL: 63% MAT: 68%

Ako sme obstáli?

Výberové konanie

Mesto Banská Štiavnica vyhlasu-

je výberové konania na obsade-

nie funkcie riaditeľ/-ka: 1. MŠ ul. 

Bratská 9, BŠ, 2. MŠ Ul. 1.mája č.4, 

BŠ 3. MŠ ul. Mierová č.2, BŠ. Poža-

dované kvalifi kačné predpokla-

dy: vzdelanie podľa zák. č.317/2009 

Z.z. a v súlade s vyhláškou MŠ SR 

č.437/2009 Z.z., ktorou sa ustano-

vujú kvalifi kačné a  osobitné kvali-

fi kačné predpoklady pre jednotlivé 

kategórie pedagogických zamest-

nancov a  odborných zamestnan-

cov: najmenej 5 rokov pedagogic-

kej praxe, dosiahnutie kariérového 

st. – pedagogický zamestnanec s 1.

atestáciou. Iné kritériá a  požiadav-

ky: osobnostné a  morálne predpo-

klady, bezúhonnosť, zdravotná spô-

sobilosť, ovládanie štátneho jazyka 

slovom aj písmom, znalosť a orien-

tácia v školskej, ekonomickej a pra-

covno-právnej legislatíve školského 

zariadenia, znalosť práce s PC. Zo-

znam požadovaných dokladov: 

prihláška do výberového konania 

so súhlasom na spracúvanie osob-

ných údajov uchádzača podľa zák. 

č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných 

údajov a o zmene a doplnení niekto-

rých zák., overené kópie dokladov 

o vzdelaní, výpis z registra trestov – 

nie starší ako 3 mesiace, lekárske po-

tvrdenie o telesnej a duševnej spôso-

bilosti vo vzťahu k výkonu funkcie, 

profesijný životopis, doklad o dĺžke 

výkonu pedagogickej činnosti, ná-

vrh koncepcie rozvoja MŠ. Nepred-

loženie niektorého z uvedených do-

kladov je dôvodom na vyradenie 

uchádzača z  výberového konania. 

Prihlášky s označením „VK – riaditeľ 

MŠ – (názov MŠ) – Neotvárať“posie-

lajte v zalepenej obálke najneskôr do 

5. apríla 2019 na adresu: MsÚ Ban-

ská Štiavnica, Radničné nám. č.1, 

969 24, alebo podajte osobne v po-

dateľni MsÚ. Termín a miesto výbe-

rového konania budú uchádzačom 

oznámené písomne radou školy.

Mgr. Nadežda Babiaková,

primátorka mesta
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Primátorka mesta 

Mgr. Nadežda Babiaková 

zvolala na 21.3.2019 rokovanie 

MsZ.

MsZ schválilo:

– program rokovania zasadnutia 

MsZ konaného dňa 21.3.2019

 – návrhovú komisiu v  zlože-

ní: Mgr. Peter Ernek, predseda, 

Mgr. Martin Macharik, člen, Ľubo-

mír Barák, člen

– návrh na zmenu programové-

ho rozpočtu – Podprogram 6.2 Zber 

a triedenie separovaného odpadu

– rozpočet podnikateľskej činnosti 

mesta Banská Štiavnica pre rok 2019

– poskytnutie dotácií z  rozpočtu 

mesta v zmysle VZN Mesta Banská 

Štiavnica č.2/2018

– povolené prekročenie kapitálo-

vých výdavkov na spolufi nancova-

nie projektu Banská Štiavnica 2019: 

Renovácia identity (Mesto kultúry 

2019) vo výške 10 097,24 €, pričom 

toto spolufi nancovanie bude hrade-

né z prostriedkov rezervného fondu 

mesta

– návrh zápisu do kroniky mesta 

Banská Štiavnica za rok 2017

– správu o vyúčtovaní poskytnutých 

dotácií v roku 2018 z rozpočtu mesta 

v zmysle VZN Mesta Banská Štiavnica 

č.6/2017 o poskytovaní dotácií z roz-

počtu Mesta Banská Štiavnica

– správu z  kontroly vyúčtovania po-

skytnutých dotácií podľa VZN Mesta 

Banská Štiavnica č.6/2017

– informatívnu správu o  stavebných 

akciách realizovaných v  investičnej 

činnosti mesta v roku 2018 a o pláno-

vaných stavebných akciách v investič-

nej činnosti Mesta Banská Štiavnica 

v roku 2019

– informatívnu správu o zapojení sa 

Mesta Banská Štiavnica do projektu 

ECHOES (European Cultural Herita-

ge: Opportunities for Citizens  ́Enga-

gement and Social Inclusion – Európ-

ske kultúrne dedičstvo – príležitosti 

pre zapojenie občanov a sociálnu in-

klúziu) v rámci programu Európa pre 

občanov, podprogramu Siete partner-

ských miest

MsZ uznieslo sa:

– na VZN o  fi nancovaní ZUŠ, MŠ 

a školských zariadení na území mesta 

Banská Štiavnica

MsZ vzalo na vedomie:

– kontrolu plnenia uznesení zo zasad-

nutia MsZ v  B. Štiavnici, konaného 

dňa 6.2.2019

– zhodnotenie odpadového hospo-

dárstva mesta Banská Štiavnica za rok 

2018 a potrebné zmeny na rok 2019

MsZ vyzvalo:

– Vládu SR, aby zmenila rozhodnutie 

Ministerstva životného prostredia SR 

a rozhodla o zachovaní sídla Sloven-

ského vodohospodárskeho podniku, 

š. p., v Banskej Štiavnici

Majetkové veci:

a) Prevod bytov na Nám. sv. Trojice č. 

7 – zmluvy na 20 rokov

b) Prenájom pozemku k. ú. Banky 

(žiadateľ Ivan Macko s manž.)

c) Prevod pozemku parc. č. CKN 

1546/1, 1547/3, 1547/4 v k. ú. Ban-

ská Štiavnica (kupujúci L. Bernáth, D. 

Bernáthová)

d) Prevod pozemku parc. č. CKN 

1549/1, 1548/4, 1548/5 v k. ú. Ban-

ská Štiavnica, (kupujúca M. Luptáko-

vá)

e) Prevod časti pozemku parc. č. 

CKN 5571/10 a 5571/11, (kupujúca 

MUDr. S. Urbančeková s manž.

f) Prevod pozemku parc. č. 1815/4 

v  k. ú. Banská Štiavnica, (kupujúci 

Ing. S. Palovič s manž.)

g) Prevod pozemku parc. č. C KN 

1243/4 v k. ú. Banská Štiavnica (ku-

pujúci J. Blaško s manž.)

h) Návrh na zriadenie vecného bre-

mena uloženia podzemného el. vede-

nia, v prospech Stredoslovenská dis-

tribučná, a. s.

i) Návrh na naloženie s  pozemkom 

parc. č. CKN 2037 v  k. ú. Banská 

Štiavnica, Malé trhovisko

j) Zámer na prenájom časti pozemku 

parc. č. CKN 6902/1 (žiadateľ J. Ko-

tora)

k) Zámer na prevod časti pozemku 

parc. č. CKN 5322/1 v k. ú. Banská 

Štiavnica, (kupujúca I. Ciglanová)

l) Zámer na prevod časti pozemku 

parc. č. CKN 5571/1 v k. ú. Banská 

Štiavnica, (kupujúci Ing. D. Škreňo)

m) Zámer na prevod časti pozem-

ku parc. č. EKN 5428/2 a 5427/2 v k. 

ú. Banská Štiavnica, (kupujúci Ing. Ľ. 

Polóny s manž.)

n) Zámer na prevod časti pozem-

ku parc. č. CKN 2825 v  k. ú. Ban-

ská Štiavnica, (kupujúci V. Poprac 

s manž.)

o) Zámer na prevod pozemku pod 

stavbou elektroenergetického zaria-

denia v k. ú. Štiavnické Bane, pre SSD, 

a. s. Žilina

p) Zámer na zámenu pozemkov 

(MUDr. E. Luptáková, Mgr. J. Pavli-

šová)

q) Zámer na zámenu pozemkov 

(RNDr. M. Vydrová)

Po interpeláciách a dopytoch primá-

torka mesta rokovanie MsZ ukončila.

Kompletné znenia schvále-

ných uznesení sú zverejnené na 

www.banskastiavnica.sk.

Spracoval: Michal Kríž

Z mestského zastupiteľstva

Prvý aprílový koncert 

v priestoroch Kultúrneho 

centra zaobstará legenda 

československej hudobnej 

scény Lenka Filipová. 

Známa speváčka a  gitaristka sa 

predstaví so svojou kapelou už 

6. apríla 2019 a  privezie so sebou 

program, v ktorom nebudú chýbať jej 

najväčšie hity.

Lenka Filipová spomína, že gitary sa 

prvýkrát dotkla vo veku 9 rokov. „Gi-

tara ležala u  nás doma opretá o  stenu, 

a tak som ju len jednoducho zobrala do 

ruky,“ hovorí. Láska medzi ňou a ná-

strojom vznikla okamžite, nasledova-

lo vzdelávanie na konzervatóriu a na 

prestížnej Medzinárodnej hudobnej 

akadémii v Paríži. Tu získala aj zmlu-

vu s vydavateľstvom CBS a absolvo-

vala aj niekoľko vystúpení. Prelomo-

vým sa pre Filipovú stalo stretnutie 

s  francúzskym pesničkárom Franci-

som Cabralom. Práve on zložil pieseň 

Zamilovaná, ktorá je dodnes jej zrej-

me najväčším hitom. Po obrovskom 

úspechu nasledovali v  80. rokoch 

ďalšie štúdiové albumy, ktoré pre 

pesničkárku vybudovali silnú fanú-

šikovskú základňu. Vzhľadom na to, 

že speváčka hovorí plynule tromi cu-

dzími jazykmi, opakovane vystupo-

vala aj v zahraničí. Okrem pesničkár-

stva nezanedbáva ani hru na klasickú 

gitaru a od 90. rokov vydala niekoľko 

albumov aj v tomto žánri. Jej zatiaľ 

posledný album Oppidum je inšpiro-

vaný keltskou hudbou.

Lístky na koncert je možné za-

kúpiť v  sieti Ticketportal, na 

kultura.banskastiavnica.sk a v Infor-

mačnom centre na Námestí sv. Tro-

jice.

R. Marko

Lenka Filipová už o týždeň!

ponuka 
práce

1. Asistentka AŠKOS – Prvá aso-

ciácia školského stravovania, Dol-

ná 839/2, B. Štiavnica, p. Kokle-

sová, tel.: 0918660200, e-mail: 

info@askos.sk, za mesiac od 520€, 

VPM 1, VŠ 2.st., nástup ihneď

2. Geograf – špecialista na mode-

lovanie priestorových procesov 

a hydrológ – špecialista na hydro-

logické modelovanie, Esprit, spol. 

s r.o., Pletiarska 2, B. Štiavnica, p. 

Maďar, tel.: 0456921230, e-mail: 

esprit@esprit-bs.sk, za mesiac od 

1000€, VPM 1+1, VŠ 2.st., nástup 

ihneď

3. Klientský poradca – Nová Baňa, 

B. Štiavnica, Kooperatíva poisťov-

ňa, a.s., Vienna Insurance Group, 

Robotnícka 3, B. Štiavnica, p. Or-

ságová, tel.: 0918410204, e-mail: 

orsagovam@koop.sk, za mesiac od 

624€, VPM 2, ÚSO, nástup ihneď

4. Offi  ce & Marketing Asis-

tent, Ballux, s.r.o., Dolná uli-

ca 839/2, B. Štiavnica, p. Kokle-

sová, tel.: 0918660200, e-mail: 

ok@biznis-skola.sk, za mesiac od 

520,-€, VPM 1, VŠ 2.st., nástup ih-

neď

5. Pomocné práce pri realizácii 

okrasných záhrad, p. Preiss – Preiss, 

Obrancov mieru 15, B. Štiavnica, 

e-mail: michalpreiss57@gmail.com, 

za hodinu od 2,99€, VPM 10, SO, 

nástup 01.04.2019

6. Sestra na lôžkovom oddele-

ní, Svet zdravia, a.s., Bratská 17, 

B. Štiavnica, p. Zimanová, tel.: 

0911330486, e-mail: lubomira.

zimanova@svetzdravia.com, za 

mesiac od 849,06€, VPM 3, ÚSO, 

nástup ihneď

7. Upratovacie práce, vydávanie 

stravy, čistenie penziónu, N.I.K. 

Slovakia, s. r.o., Kremenisko 1, 

B. Štiavnica, p. Zubková, tel.: 

01910261105, za mesiac od 520€, 

VPM 1, SO, nástup ihneď

Spracovala z podkladov ÚPSVaR BŠ: 

Ingrid Kosmeľová

Zápis do 1. roč.
ZŠsMŠ M. Hella Š.Bane Vás pozý-

va na zápis do 1.roč. dňa 3.4.2019 

v čase od 13:00 – 16:30 do ŽŠsMŠ 

M. Hella, Š. Bane. Doprava žia-

kov z  B. Štiavnice a  okolia na vy-

učovanie je zabezpečená škol-

ským autobusom. Film o škole na: 

www.zakladnaskola.com. Bližšie 

info: pavel.michal@hotmail.com, 

0905 258 847.              ZŠsMŠ MH ŠB
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kam v BŠ 
a okolí ?

Informácie Centra pedago-

gicko – psychologického 

poradenstva a prevencie 

v Banskej Štiavnici.

Milí rodičia!

Ak máte dieťa, ktoré k 1. septem-

bru 2019 dosiahne fyzický vek 6 

rokov, ste rodičmi budúceho prvá-

čika. Čaká vás dôležitá úloha vybrať 

pre vaše dieťa správnu školu a spo-

lu s  dieťaťom absolvovať zápis do 

prvého ročníka.

Vstup dieťaťa do školy je význam-

ný medzník v jeho živote. Začiatok 

školskej dochádzky býva ukazova-

teľom, ako je dieťa pripravené na 

školu a či je pre vstup do školy zrelé.

Rodičia si často kladú otázku: Je 

naše dieťa zrelé zvládnuť školské 

povinnosti?

Milí rodičia, sami najlepšie pozná-

te svoje dieťa. Školská zrelosť die-

ťaťa znamená jeho pripravenosť na 

vstup do školy. Ide o celkovú vyspe-

losť dieťaťa.

Pre úspešné zvládnutie požiada-

viek školy však iba dosiahnutie 

šiestich rokov nestačí. Okrem spl-

nenia podmienky veku musí byť 

dieťa v prvom rade psychicky zrelé. 

Psychická zrelosť zahŕňa rozumo-

vú, sociálnu, emocionálnu a  pra-

covnú pripravenosť.

Kritériá školskej pripravenosti:

• vek dieťaťa (k  1. 9.2019 dovŕši 

vek 6 rokov)

• telesný stav (celkový zdravotný 

stav)

• intelektová úroveň (schopnosť 

sústrediť sa, slovná zásoba, vý-

slovnosť…)

• emocionálno – sociálna zrelosť 

(citové ovládanie, kvalita sociál-

nych vzťahov…)

• pracovná motivácia (chcieť sa 

učiť...)

Centrum pedagogicko – psycho-

logického poradenstva a  preven-

cie v  Banskej Štiavnici je školské 

poradenské zariadenie a  okrem 

iných odborných činností po-

skytuje psychologické vyšetre-

nie školskej zrelosti. Vyšetreniam 

a odborným posúdeniam školskej 

zrelosti u  predškolských detí ve-

nujeme zvýšenú pozornosť. Naše 

skúsenosti potvrdzujú , že deti, 

ktoré psychicky nezrelé nastúpi-

li do školy majú potom v škole vý-

razné ťažkosti. V  súčasnosti sú 

deti v  rozumových a  pamäťových 

schopnostiach často veľmi šikov-

né, ale ich schopnosť sústrediť sa 

na vyučovanie, vydržať pri činnos-

ti a pokojne sedieť sú nepostačujú-

ce. Práve zvýšený psychomotoric-

ký nepokoj, zvýšená pohyblivosť 

a  nesústredenosť sú tie faktory, 

ktoré potom negatívne vplývajú 

na výkon dieťaťa v škole.

Pokiaľ sa vám zdá, že vaše dieťa 

nie je ešte zrelé na vstup do školy, 

môžete sa obrátiť na naše školské 

zariadenie, kde psychológ po dô-

kladnom vyšetrení určí, nakoľko je 

dieťa schopné nároky školy zvlád-

nuť, alebo či je pre vaše dieťa vhod-

ný odklad školskej dochádzky.

Je lepšie, ak chodí do MŠ o jeden 

rok dlhšie, ako by sa v škole malo 

trápiť s  pojmami a  príkazmi, na 

ktoré zatiaľ nie je pripravené.

Kedy je vlastne vhodné vyšetre-

nie školskej zrelosti?

• keď je dieťa veľmi živé, nevydr-

ží pri jednej činnosti, dá sa ľahko 

odpútať vonkajšími podnetmi

• nerado kreslí, zle drží ceruzu, 

strieda ľavú a  pravú ruku (late-

ralita – nepreučovať ľavákov!) je 

málo zručné

• má ťažkosti s výslovnosťou, málo 

rozvinutú reč, slabšiu slovnú zá-

sobu

• je bojazlivé, odmieta kontakt 

s inými a v cudzom prostredí re-

aguje plačom

• nechodilo do materskej školy, 

a tak je predpoklad, že si bude ťaž-

ko zvykať na systém povinností 

a kolektív detí

• trpí na opakované a časté choroby

• nie je samostatné v  praktických 

činnostiach

Ak zistíte až po začatí školskej do-

chádzky(v priebehu prvých mesia-

cov), že dieťa nároky školy nezvlá-

da, nie je schopné adaptovať sa na 

školské povinnosti, je podráždené, 

trpí nechutenstvom, máva bolesti 

bruška, začína sa pomočovať, zvra-

cia – je možné počas prvého polroka 

vrátiť dieťa späť do materskej ško-

ly. Nie je to ideálne riešenie, vhod-

nejší je odklad školskej dochádzky. 

Dieťa často nesie návrat späť ťažko, 

chápe to ako svoje zlyhanie. Preto 

pokiaľ máte pochybnosti o pripra-

venosti vášho dieťaťa na školu, je 

lepšie vyhľadať odborníka. Odklad 

školskej dochádzky nie je hanbou 

ani pre vás ani pre vaše dieťa. Kaž-

dý má v sebe geneticky zakódované 

zrenie organizmu a za rok nervový 

systém vášho dieťaťa dozrie a škol-

ské povinnosti bude zvládať omno-

ho lepšie.

Milí rodičia,

ak máte dieťa, ktoré ešte nespĺňa 

vekovú hranicu 6 rokov k  1. sep-

tembru 2019 a  zdá sa vám nad-

merne vyspelé a zrelé na zvládnutie 

školských povinností, musí absol-

vovať komplexné psychologické vy-

šetrenie.

V  prípade akýchkoľvek nejasnos-

tí môžete kontaktovať odborných 

zamestnancov Centra pedagogic-

ko – psychologického poraden-

stva a prevencie v Banskej Štiavni-

ci osobne v čase od 7.00 do 11.30 

v  dopoludňajších a  od 12.00 do 

15.00 v  popoludňajších hodinách 

na Dolnej ulici 2/A alebo telefonic-

ky na čísle: 692 13 11, logopedič-

ku kontaktujte na tel č.: 2909030 

klapka 6.

Centrum pedagogicko – psycho-

logického poradenstva 

a prevencie

Banská Štiavnica

Ideme do prvej triedy

Budúci prváčik s pani učiteľkou  foto Archív CPPPaP BS

29.3. Chovateľská prehliadka po-

ľov. trofejí. Záverečný deň výstavy. 

Sýpka, Múzeum Sv. Anton, od 9:00.

29./30.3. Plenér: Urban legends. 

Výtvarné kurzy plenérskej maľby. 

Banská Štiavnica, 9:00.

29.3. Masterclass Márie Rumano-

vej a Martina Kollára. Dokum. fi l-

my, výklad a  diskusia s  autormi. 

Kino Akademik, Nám. sv. Trojice 1, 

BŠ, 18:00.

29.3. Violin gypsy jazz. Hudobné 

vystúpenie. Archanjel, Rad. nám. 

10B, BŠ, 21:00.

29.3. Spojár oldies night vol.1. Zá-

bava až do rána. Spojár Kafe&Klub, 

Kammer. 181/6, BŠ, 21:00.

30.3. Vegan piknik vol.5. Ľahké jar-

né jedlá pre zdravé telo. Archanjel, 

Rad. nám. 10B, BŠ, 15:00.

30.3. Divadlo: Closer. V podaní štu-

dentov Everydayactor. Divadielko 

Concordia, J. Palárika 4, BŠ, 18:00.

30.3. Koncert: Katarzia sólo. Vystú-

penie populárnej speváčky. KC Ele-

uzína, Hor. ruž. 1, BŠ, 20:00.

2.4. Worskshop: Je to v nás. S W. 

Wuačkowcom a  D. Klimkom. Ko-

mun. centrum Šobov, BŠ, 17:00.

3.4. Geobádateľňa pre všetkých. 

Ponuka aktivít pre všetkých bádate-

ľov. SBM – Mineral. expo., Nám. sv. 

Trojice 6, BŠ, 13:00.

3.4. Jeden svet: Bojovníčka s nená-

visťou. Premietanie fi lmu. KC Eleu-

zína, Hor. ruž. 1, BŠ, 20:00.

Región Banská Štiavnica

Oznámenie
o prerušení distribúcie elektriny

Oznamujeme Vám, že bude pre-

rušená distribúcia elektriny z  dô-

vodu odstraňovania porúch na za-

riadeniach distribučnej sústavy 

prevádzkovateľa distribučnej sústa-

vy spoločnosti Stredoslovenská dis-

tribučná, a.s.. Bez el. energie budú 

v B.Štiavnici:

– 3.4. v čase od 8:30 – 15:30 na ul.: 

Kolpašská.

– 5.4. v čase od 8:30 – 14:00 na ul.: 

Dolná, Višňovského, Kammerhof-

ská, Mládežnícka, Remeselnícka, 

Robotnícka, Športová, Zvonová.

– 8.4. v čase od 7:30 – 16:30 na ul.: 

L. Svobodu, Učiteľská.

– 30.4. v čase od 8:30 – 16:30 na ul.: 

Akademická, J. Hollého, J. Palárika.

Ďakujeme za porozumenie!

Július Bodor, riaditeľ sekcie 

Dispečingy SSD, a.s.



6
číslo 12 • 28. marec 2019

sn@banskastiavnica.skZAUJÍMAVOSTI

Oznam
Výbor Slovenského zväzu telesne 

postihnutých v Banskej Štiavnici 

oznamuje svojim členom a  všet-

kým ďalším priaznivcom a  záu-

jemcom o  informácie k  členstvu 

a pod., že úradné hodiny v kan-

celárii zväzu sú: pondelok, uto-

rok v čase od 7:30 – 14:00 a streda 

v čase od 7:30 – 14:30. Bližšie info 

na tel.č.: 045/692 08 75. 

Ivan Madara, predseda OC SZTP

Fašiangy – slávnosti konca 

zimy sú vlastné väčšine 

národov na Zemi.

Každoročne sa preto konajú po ce-

lom svete karnevaly, kde sa ľudia 

zabávajú a oslavujú.

Medzi partnerské mestá našej Ban-

skej Štiavnice už 17 rokov patrí 

mesto „Ptuj“ v  Slovinsku. Vzťa-

hy medzi mestami sú veľmi dobré 

a srdečné, čo sa prejavuje aj častý-

mi návštevami. Práve mesto Ptuj 

patrí do svetovej i európskej federá-

cie karnevalových miest (patrí tam 

napr.: Rio de Janeiro, Benátky...), 

kde sa pravidelne konajú veľké fa-

šiangové karnevaly. V Ptuji sa tohto 

roku konal už 59. ročník fašiango-

vého karnevalu – „Kurentovanje na 

Ptuju“. Vyše dvojtýždňových sláv-

ností sa zúčastnili zástupcovia 15 

štátov Európy. Boli tam účastní-

ci zo všetkých bývalých štátov Ju-

hoslávie, ale aj z  Ruska, Francúz-

ska, Bulharska, Rakúska, Nemecka 

a  ďalších štátov. Slovensko repre-

zentoval „Folklórny súbor Sitňan“ 

z Banskej Štiavnice. Slávnosti vyvr-

cholili veľkým karnevalovým sprie-

vodom, kde sa zapojilo skoro 3000 

účastníkov zo všetkých prítomných 

štátov. Veľký nádherný sprievod 

s  fantastickými maskami a  alego-

rickými vozmi trval skoro 3 hodiny. 

Proste zážitok na nezabudnutie.

Druhá časť folklórneho súbo-

ru Sitňan sa v tom čase zúčastnila 

32. ročníka „Medzinárodných gajdo-

šských fašiangov“ na Malej Lehote. 

S mnohými gajdošmi a súbormi zo 

Slovenska i okolitých štátov, účin-

kovali v programe v Jedľových Kos-

toľanoch i v okolitých obciach.

Folklórny súbor Sitňan teda repre-

zentoval doma i v zahraničí a mno-

hých ľudí potešil a  rozdával fa-

šiangovú náladu a  potešenie. Pri 

tejto príležitosti chceme poďako-

vať Mestu Banská Štiavnica a jeho 

vedeniu za dlhodobú podporu a fi -

nančný príspevok na činnosť náš-

ho súboru.

Dominik Kútnik

Sitňan fašiangoval

Sitňan v Ptuji  foto Archív autora

Záhradkárske 
okienko
Zmladzovací rez: pri bohato ro-

diacich odrodách sa často stáva, že 

sa v štádiu najvyššej rodivosti v dô-

sledku vysokých každoročných úrod 

predčasne vyčerpajú. Plody sú po-

tom malé, vyháňanie nových vý-

honkov slabé a  zvyšuje sa strieda-

vá rodivosť. Pre záhradkárov je to 

nepriaznivá situácia, a preto sa robí 

zmladzovací rez, ktorý umožní do-

viesť korunu do stavu, že začne pra-

videlne rodiť, vytvárať nové pevné 

výhonky a kvetné púčiky. Zásadne 

sa môžu zmladzovať všetky druhy 

ovocných stromov. „Zmladzovacia 

kúra“ sa spravidla robí vo vegetač-

nom pokoji – koncom zimy a začiat-

kom jari. Len čerešne a višne, ako aj 

skoré broskyne a orechy kráľovské je 

lepšie zmladzovať po úrode. 

Zmladzovanie ošetrovaných ko-

rún: Zmladzovanie korún vybu-

dovaných ako pyramídovité je veľ-

mi jednoduché. To isté sa vzťahuje 

aj na iné správne vybudované tva-

ry korún, kde sa dajú použiť rovna-

ké opatrenia. Existujú dve metódy 

zmladzovania – odvetvenie, predĺ-

ženie kmeňa (stredníka) a  kostro-

vých konárov na nižšie ležiace boč-

né konáre a klasické zmladzovanie 

na konárový krúžok. V  obidvoch 

prípadoch treba zásahy do kostry 

stromu doplniť zmladením rodivé-

ho dreva. 

Michaela Mojžišová

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

Základná škola J. Kollára 

v Banskej Štiavnici na sídlisku 

Drieňová pozýva všetkých 

budúcich prváčikov na 

slávnostný zápis do prvého 

ročníka v šk. roku 2019/2020, 

ktorý sa uskutoční dňa 

10. apríla 2019 v čase od 13:00 

– 17:00 hod v budove školy. 

Rodičia si so sebou prinesú 

občiansky preukaz, rodný 

list dieťaťa, 10€ na školské 

potreby.

Naša škola ponúka:

– výučbu cudzích jazykov od 1. roční-

ka (ANJ), na 2.stupni aj NEJ a RUJ

– vyučovanie v  počítačových učeb-

niach, v  tabletovej triede, v  jazyko-

vých učebniach, v chemickom labora-

tóriu, vo fyzikálnej učebni, v hudobnej 

triede s karaoke štúdiom

– ponúkame služby súkromnej lo-

gopedickej poradne LOGO v priesto-

roch školy

– vyučovanie v  moderných triedach 

s  bielou keramickou tabuľou a  da-

taprojektorom

– individuálny prístup k žiakom

– zážitkové vyučovanie a  projektové 

dni vo vyučovacom procese

– veľkú telocvičňu a športoviská v are-

áli školy (basketbalové ihrisko, vo-

lejbalové ihrisko, futbalové ihrisko 

a  miniihrisko s  umelým trávnikom, 

tenisový kurt)

– lyžiarsky výcvik pre žiakov 7. roční-

ka, plavecký výcvik pre žiakov 2. roč-

níka, školu v prírode pre žiakov 3. roč-

níka

– rôzne školské akcie počas celého 

školského roka – Šarkaniáda, Vianoč-

ná burza, Vianočná akadémia, Karne-

val, Fašiangový sprievod, Deň Zeme, 

Čitateľský maratón, Knihožrút roka, 

Kollárova Štiavnica, MDD...

– pobyt v školskom klube „Drieňová-

čik“ od 6.00 do 16.30h v  samostat-

ných triedach

– stravovanie v  školskej jedálni – 

mliečne desiate, výber z dvoch obedo-

vých menu, možnosť uhrádzať stravu 

formou internetbankingu

– vlastná skrinka na oblečenie a po-

môcky pre každého žiaka

– informácie o  akciách školy pro-

stredníctvom webovej stránky 

www.zsjkollara.edupage.org, interne-

tová žiacka knižka

– účasť žiakov v okresných, krajských, 

celoštátnych súťažiach

 – „Škola v múzeu“ – hodiny výtvarnej 

výchovy a pracovného vyučovania aj 

priamo v  budove Galérie J. Kollára 

v Banskej Štiavnici a návštevy tvorivej 

dielne v Kammerhofe

– práca v  rôznych záujmových útva-

roch

– možnosť zúčastniť sa poznáva-

cích zahraničných zájazdov – Viedeň, 

Osvienčim

– oddelenie mestskej knižnice i Cen-

trum voľného času v našej škole

– pedagogicko-psychologickú starost-

livosť v spolupráci s CPPPaP v B. Štiav-

nici

Našou snahou je, aby sa Vaše deti 

v  našej škole cítili príjemne, mali 

z učenia radosť, získali nové vedomos-

ti a rozhodne sa u nás nenudili.

Na spoluprácu s Vami sa teší kolektív 

pracovníkov školy.

Ďalšie informácie Vám radi poskyt-

neme: www.zsjkollara.edupage.org, 

e-mail: zsjkollara@gmail.com, č. tel.: 

045 692 06 27, 0911 370 041.

ZŠ J. Kollára 

Zápis v ZŠ Jozefa Kollára
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Spomienka

„Čas plynie, 

smútok zostáva, 

tá strata v  srd-

ciach bolieť ne-

prestáva.“

Dňa 2.4. si pripomenieme 

ročné výročie, čo nás navždy 

opustil otec a starý otec Ján 

Slaný. Tí, ktorí ste ho poznali, 

venujte mu tichú spomienku. 

Dcéra Jana s rodinou 

a dcéra Michaela s rodinou

oznamy, 
spomienky

Oznam
Oznamujeme členom záhradká-

rov, že dňa 7.4.2019 o 14:00 hod. 

sa uskutoční členská schôdza. Bliž-

šie info na MTČ: 0903 250 921. 

Výbor ZO-SZZ v Štefultove

Výzva
Obec Banská Belá, 966 15 Banská 

Belá 83, vyhlasuje výzvu na obsa-

denie voľného pracovného miesta 

– administratívny pracovník + 

kultúra. Bližšie informácie k vy-

hlásenej výzve si záujemca môže 

nájsť na www.banskabela.sk, ale-

bo 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 

sídli na novej adrese Dolná 18, 

969 01 Banská Štiavnica (budo-

va Schindlerka) na 1. posch. Kon-

takt na vedúcu pracoviska: Hele-

na 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 zvä-

zu, alebo u p. predsedníčky 

ZO SZTP Anny Peťkovej

Dvanástykrát sa Slovensko 

zapojilo do medzinárodnej 

akcie, ktorej cieľom je upriamiť 

pozornosť verejnosti na ľudský 

mozog, jeho činnosť, hovoriť 

o mozgových ochoreniach 

a spôsoboch ich liečby, ale 

najmä ich prevencie. 

Akcia sa koná vo viac ako šesťde-

siatich krajinách sveta pod názvom 

Týždeň mozgu.

Domov Márie v  Banskej Štiavnici, 

spolu s  hlavnými partnermi Týžd-

ňa mozgu na Slovensku, ktorými 

sú Slovenská Alzheimerova spoloč-

nosť, Centrum Memory, n.o., a Ne-

uroimunologický ústav SAV, pripra-

vil od 11. do 17. marca 2019 viacero 

podujatí.

Pre vlastných klientov sme pripravili 

aktivity počas celého týždňa – pred-

nášky, besedy, tréning mozgu kogni-

tívnymi a  pohybovými cvičeniami, 

lúštením krížoviek, riešením hlavo-

lamov, hádaniek a pracovných listov, 

privolávaním spomienok v  kvízoch 

a  učením sa nových vecí. Pripravi-

li sme aj niekoľko podujatí pre širšiu 

verejnosť – stretli sme sa s klientmi 

a  zamestnancami denného stacio-

nára Margarétka, navštívili sme deti 

v  Materskej škole na Mierovej ulici 

a pozvali sme na návštevu do Domo-

va Márie na Striebornej ulici žiakov 

a učiteľov Špeciálnej základnej školy. 

Na všetkých stretnutiach sme sa roz-

právali o mozgu, precvičovali sme si 

vnímanie, pamäť, myslenie, koncen-

tráciu a úsudok. Naučili sme našich 

kamarátov a všetkých zúčastnených, 

ako sa majú o svoj mozog starať a oni 

nám sľúbili, že sa mu budú viac ve-

novať, uvedomovať si ho a pravidel-

ne trénovať.

Dôsledne pripravené a  realizované 

aktivity Domova Márie v priebehu 

Týždňa mozgu 2019 mali všade veľ-

ký úspech. Veľmi nás to teší a dúfa-

me, že rovnaký záujem o naše podu-

jatia bude aj počas Týždňa mozgu 

v budúcom roku. 

Domov Márie

Týždeň mozgu 2019

Klienti Denného centra Margarétka  foto Archív DM BS

Opäť máme za sebou ďalší 

ročník úspešnej celosvetovej 

akcie Týždeň uvedomenia si 

mozgu. 

„Týždeň mozgu“ je medzinárodná 

akcia, ktorej cieľom je upriamiť po-

zornosť verejnosti na ľudský mo-

zog a jeho činnosť, hovoriť o moz-

gových ochoreniach a  spôsoboch 

ich prevencie.

Denné centrum 2 Banská Štiavni-

ca, Štefultov sa tohto roku už po 

štvrtykrát aktívne zapojilo do akcie 

v rámci týždňa mozgu, ktorý pripa-

dol na týždeň od 11. do17. marca 

2019. V rámci tohto podujatia sme 

začali v pondelok 11.3.2019 v Den-

nom centre 2 tréningom pamäte 

pre seniorov. Po úvodnej krátkej 

prednáške o  mozgu, jeho činnos-

ti, čo potrebuje mozog pre správne 

fungovanie a mnohých ďalších čle-

nitých a kľukatých cestách v  laby-

rinte nášho mozgu sme pripravili 

pre prítomných krátky tréning pa-

mäte. V  odpoludňajších hodinách 

sme zavítali do blízkej MŠ na Šte-

fultove, kde nás už detičky čakali, 

aby sme si spoločne niečo povedali 

o mozgu. Skladali sme z puzzle mo-

zog, vymaľovali sme si pripravené 

pracovné listy, blúdili sme malým 

labyrintom mozgu nielen na papie-

ri, ale aj na zemi a  spoločne skla-

dali kocky a puzzle. Nakoniec sme 

detičky obdarovali malými sladkos-

ťami a rozlúčili sme sa s uistením, 

že aj budúci rok v  rámci týždňa 

mozgu ich určite opäť navštívime. 

V  utorok 12. marca sme zavítali 

do ZŠ J. Horáka, Ul. P. Dobšinské-

ho, kde sme pre žiakov 4. ročníkov 

predniesli prednášku o mozgu, jeho 

činnosti, o  tom, čo je nevyhnut-

né pre správne fungovanie mozgu, 

a aby sme spoločne odhalili ďalšie 

tajomstvá, ktoré sú ukryté v zloži-

tých bunkových cestičkách nášho 

mozgu. Po skončení prednášky sme 

pripravili pre žiakov krátke koncen-

tračné a relaxačné cvičenia niekoľ-

kých úloh, vrátane čítania, písa-

nia a skladanie mozgu z puzzle. Po 

skončení sme žiakom zadali kvíz, 

aby sme si zopakovali, čo nám osta-

lo uchované v mozgu aj po niekoľ-

kých minútach. Na rozlúčku sme 

skonštatovali, že deti boli vynikajú-

ce a zostali im na pamiatku aspoň 

ceruzky a drobné sladkosti od čle-

niek z denného centra.

Viera Chladná, vedúca DC

Týždeň mozgu v Dennom centre 2, 
Banská Štiavnica – Štefultov

Seniori v Dennom centre Štefultov  foto Archív DC2 BS
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V Hodruši – Hámroch 

a v Banskej Štiavnici sa usku-

točnili v dňoch 20. a 21.3.2019 

dve významné banícke 

podujatia. 

Prvým bol jubilejný 10. rudnoban-

ský šachtág, spojený s 8. rozálčian-

skym šachtágom a 19. jozefovským 

stretnutím, ktorý sa uskutočnil 

v Hoteli Salamandra. Zúčastnilo sa 

ho vyše 60 osôb z Banskej Štiavni-

ce, z Hodruše–Hámrov, z Kremnice, 

z Ľubietovej, z Novej Bane, z Hnúš-

te, z  Košíc a  z  Rožňavy. Medzi 

nimi boli aj Doc. Ing. Iveta Vasko-

vá, PhD., dekanka Fakulty MMAR 

TU Košice, Ing. Ivan Sýkora, zá-

stupca predsedu Hlavného banské-

ho úradu, Ing. Erik Sombathy, pred-

seda Združenia baníckych spolkov 

a  cechov Slovenska, Ing. Norbert 

Werner, podpredseda Slovenské-

ho združenia výrobcov kameniva, 

Ing. Richard Kaňa, predseda baníc-

keho spolku, Ing. Adolf Lunev, zá-

stupca riaditeľa Rudné bane, š.p., 

B. Bystrica, Ing. Ivan Bača, generál-

ny riaditeľ Slovenská banská, s.r.o., 

Hodruša – Hámre, Ing. Jozef Širila, 

bývalý riaditeľ Rudných baní, š.p., 

Ing. Pavol Janči, bývalý riaditeľ zá-

vodu Banská Štiavnica,  Ing. La-

dislav Bednář, bývalý riaditeľ závo-

du Kremnica a Jozef Uram, starosta 

obce Hodruša – Hámre. V úvode si 

účastníci uctili minútou ticha nie-

ktoré významné banícke a  hutníc-

ke osobnosti, ktoré v  roku 2018 

odišli do baníckeho neba: Ján Ko-

reň, bývalý riaditeľ závodu RB Ban-

ská Hodruša, Ing. Ján Mihok, bý-

valý riaditeľ závodu RB Banská 

Štiavnica, Ing. Róbert Laubert, bý-

valý obvodný banský inšpektor 

OBÚ B. Bystrica a Doc. Ing. Gabriel 

Kunhalmi, CSc., významný hutníc-

ky odborník. V programe šachtágu 

boli aj 4 skoky cez kožu, ktoré po-

stupne absolvovali: Ján Mohyla, 

Peter Tabernaus, Ing. Ivan Brezáni 

a prof. Dr. Juraj Majzlan. V pivnom 

Jozefovskom súboji, vypitím dvoch 

krígľov piva na čas, zvíťazil Štiavni-

čan Martin Stehlík nad Hodruša-

nom Ing. Brezánim. Nechýbala ani 

degustácia Jozefovskej jablkovice, 

ktorú venoval Jozef Azor z  Kopa-

níc spolu s „pacherájmi“, teda jablko-

vými koláčmi. Funkcionármi šach-

tágu boli Ing. Durbák – prezídium, 

Ing. Ferenc – kontrárium, M. Šesták 

– fuchsmajor, Mgr. Kružlic – kantor 

s  pomocou Spevokolu Štiavničan, 

slečna Lucia z hotela Salamandra – 

šarmantná pivná dispečerka, ošlia-

dor držali – Bc. Kaňa a  Ing. Gub-

riansky, klopačku obsluhoval M. 

Mertel. Sponzormi podujatia boli 

Slovenská banská, s.r.o., Hodruša – 

Hámre, Hotel Salamandra a baníc-

ky spolok. Druhým podujatím bolo 

13. valné zhromaždenie Združenia 

baníckych spolkov a cechov Sloven-

ska, uskutočnené v kine Akademik. 

Rokovania sa zúčastnili zástup-

covia 31 baníckych a  hutníckych 

spolkov z  celého Slovenska z  36 

pozvaných spolkov. Po privítaní 

účastníkov, ktoré vykonal za baníc-

ky spolok Ing. Milan Durbák a  po 

spoločnom zaspievaní hymnickej 

piesne „Zdar Boh hore!“, viedol jeho 

ďalšie rokovanie Ing. Sombathy. 

S  príhovormi následne vystúpili 

Ing. Ján Hrabovský, prezident Slo-

venskej baníckej spoločnosti a  ria-

diteľ úradu Slovenskej banskej 

komory, Ing. Marián Beňovský, pre-

zident Slovenskej spoločnosti pre 

trhacie a vŕtacie práce, Doc. Vasko-

vá, Ing. Kaňa a Ing. Durbák, ktorý 

za Hlavný banský úrad predniesol 

odborný príspevok, týkajúci sa le-

gislatívnych problémov, súvisiacich 

so sprístupňovaním banských diel 

a starých banských diel pre múzej-

né a  iné účely organizáciami, kto-

rými sú banícke spolky ako občian-

ske združenia. Valné zhromaždenie 

schválilo Plán hlavných úloh na rok 

2019, v  ktorom dominuje uspo-

riadanie 12. stretnutia banských 

miest a obcí Slovenska v Ľubietovej 

v  dňoch 17. – 19.5.2019, vydanie 

publikácie pod názvom „Od Pezinka 

po Pezinok“, prezentujúcej doteraj-

ších 11 baníckych stretnutí a pod-

nety na úpravu banskej legislatívy, 

súvisiacej so sprístupňovaním ban-

ských diel a  starých banských diel 

pre múzejné a iné účely. Podujatie, 

ktoré organizačne a hmotne zabez-

pečilo združenie s prispením Mesta 

Banská Štiavnica, baníckeho spolku 

a spevokolu Štiavničan, bolo ukon-

čené baníckou hymnou „Banícky 

stav“.

Zdar Boh!

Milan Durbák

Dve významné banícke podujatia 
v regióne

Vzácni hostia na Nám. sv. Trojice  foto Lubo Lužina

SPŠ Samuela Mikovíniho

Vo štvrtok 14. marca sa v Bindero-

vom dome na nám. sv. Trojice ko-

nala vernisáž výtvarných prác štu-

dentov SPŠ Samuela Mikovíniho. 

Výstava potrvá mesiac. Otvorená 

bude každý utorok, stredu a vo štvr-

tok od 16:00 do 19:00 hod. Náv-

števníci uvidia výber najlepších 

klauzúrnych a  maturitných prác 

študentov všetkých výtvarných od-

borov. Uvidia plastické objekty, mo-

zaiky, písmové priestorové kompo-

zície, drobné propagačné objekty, 

trojrozmerné masky v  nadrozmer-

nej veľkosti, priestorové kompozí-

cie interiéru, veľkoformátové púta-

če, modely z denimu, návrhy na obal 

knihy, makety historických väzieb 

a mnohé iné zaujímavé práce.

Srdečne pozývame všetkých nad-

šencov výtvarného umenia!

SPŠ S. Mikovíniho

Výstava výtvarných prác študentov

Kniha 
– najlepší spoločník človeka

Marec – 3.mesiac v kalendári. Po-

malými „krokmi“ sa posúvame do 

jarnej sezóny. Dňa 20. marca sme 

mali prvý jarný deň.

Jar nám teda začala, pripomenulo 

nám to aj krásne slnečné počasie, 

ktoré sme mali. Teplé lúče slnka 

hriali naše telá. Ale čo je význam-

né na mesiaci marec? K  tomu-

to mesiacu neodmysliteľne patrí 

kniha. Človek je s  knihou spätý 

celý život. Ako dieťa pozná svoje 

knihy rozprávok, ktoré mu čítali 

rodičia alebo starí rodičia pri ve-

černých uspávankách. Ja si spo-

mínam na moju najobľúbenejšiu 

knihu od spisovateľky Márie Rá-

zusovej – Martákovej Môj ma-

cík. Ako človek dospieva, stretáva 

sa s rôznymi knihami počas celé-

ho života, či sú to knihy so žánra-

mi: rozprávky, sci-fi , dobrodruž-

né, cestopisné, historické, humor 

– zábava, detektívky alebo aj pre 

dievčatá a ženy nejaké ženské no-

vely a pod.. Ako marec mesiac kni-

hy vznikol a  čo to je? Marec sa 

ako mesiac knihy oslavuje už dlhé 

roky, presne od roku 1955, kedy 

ho v bývalom Československu vy-

hlásili na počesť Mateja Hrebendu 

Hačavského.

Verím, že aj vy – milí Štiavniča-

nia, ste v tomto mesiaci prečítali 

viac kníh ako počas celého roka. 

Prajem Vám veľa písmen, slov 

a  správny výber žánru k  čítaniu. 

Krásny mesiac knihy a nádhernú 

jar Vám praje 

Filip Golian

Štiavničanka 
3. v kraji
Mimoriadny úspech dosiah-

la Štiavničanka – 17-ročná Paulí-

na Knižková, študentka 3. ročníka 

Evanjelického gymnázia v Banskej 

Bystrici v krajskom kole dejepisnej 

olympiády. Jej práca o  baníckom 

povstaní na strednom Slovensku 

v r. 1525 – 1526, ktoré bolo najväč-

ším a najvýznamnejším baníckym 

povstaním v  Európe za feudaliz-

mu (prebiehalo aj v  BŠ) bola oce-

nená ako tretia v poradí. Blahože-

láme a prajeme jej ďalšie, možno aj 

výraznejšie úspechy v oblasti histó-

rie, čo by mohla určite zúročiť v bu-

dúcnosti práve v našom svetozná-

mom historickom meste. 

red
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Aktuálne fi lmy v kine Akademik

Piatok 29.3. o 18:30 hod.Piatok 29.3. o 18:30 hod.
Nedeľa 31.3. o 18:30 hod.Nedeľa 31.3. o 18:30 hod.
Úhoři MAjí NAbiToÚhoři MAjí NAbiTo

Komédia, 101 min., MP12, vstupné: Komédia, 101 min., MP12, vstupné: 
5€. Černá komedie o partě chlapů, pro 5€. Černá komedie o partě chlapů, pro 
které se hra na URNU (Útvar rych-které se hra na URNU (Útvar rych-
lého nasazení) stala únikem z  jejich lého nasazení) stala únikem z  jejich 
nudných životů. Zasahují u domnělých nudných životů. Zasahují u domnělých 
zločinců, evakuují kulturáky a  do zločinců, evakuují kulturáky a  do 
svých her zatahují nic netušící okolí. svých her zatahují nic netušící okolí. 
Žene je touha po adrenalinu. Všechno Žene je touha po adrenalinu. Všechno 
jde hladce až do okamžiku, kdy se oct-jde hladce až do okamžiku, kdy se oct-
nou v nesprávnou chvíli na nespráv-nou v nesprávnou chvíli na nespráv-
ném místě.ném místě.

Sobota 30.3. o 16:00 hod.
Nedeľa 31.3. o 16:00 hod.
ČArovNý pArk 

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

Sobota 30.3.o 18:30 hod.Sobota 30.3.o 18:30 hod.
ZrANeNé srdciAZrANeNé srdciA

Vojnový, romantický, dráma, 110 Vojnový, romantický, dráma, 110 
min., MP12, vstupné: 5€. Rachael min., MP12, vstupné: 5€. Rachael 
Morgan prichádza v roku 1946 do voj-Morgan prichádza v roku 1946 do voj-
nou zničeného Hamburgu, na ktorého nou zničeného Hamburgu, na ktorého 
obnove má pracovať jej manžel, plu-obnove má pracovať jej manžel, plu-
kovník Lewis Morgan. Zakladajú tu kovník Lewis Morgan. Zakladajú tu 
svoj nový domov a Lewis sa rozhodne svoj nový domov a Lewis sa rozhodne 
pre mimoriadny čin – budú zdieľať ich pre mimoriadny čin – budú zdieľať ich 
dom s pôvodným majiteľom, vdovcom dom s pôvodným majiteľom, vdovcom 
Stefanom Lubertem a jeho dcérou. Stefanom Lubertem a jeho dcérou. 

Utorok 2.4. o 18:30 hod.Utorok 2.4. o 18:30 hod.
Je Mi jedNo, že sA Je Mi jedNo, že sA 

zApíšeMe do dejíN zApíšeMe do dejíN 

Ako bArbAriAko bArbAri

Komédia, dráma, /ČR, Fra, Nem, Komédia, dráma, /ČR, Fra, Nem, 
Bul, Rum./, 139 min., MP:12, vstup-Bul, Rum./, 139 min., MP:12, vstup-
né: 5€. né: 5€. Komentár k výroku, ktorý za-Komentár k výroku, ktorý za-
znel na rade ministrov v roku 1941, znel na rade ministrov v roku 1941, 
ktorý zahájil etnické vyhladzovanie ktorý zahájil etnické vyhladzovanie 
na východnom fronte. Čierna komé-na východnom fronte. Čierna komé-
dia o recyklácii novodobých dejín. Ná-dia o recyklácii novodobých dejín. Ná-
zov fi lmu je priamym citátom vtedaj-zov fi lmu je priamym citátom vtedaj-

šieho politického predstaviteľa. Mladá šieho politického predstaviteľa. Mladá 
divadelná režisérka chce zrekonštru-divadelná režisérka chce zrekonštru-
ovať skutočné udalosti, avšak stretá-ovať skutočné udalosti, avšak stretá-
va sa s neustálou snahou dejiny zľah-va sa s neustálou snahou dejiny zľah-
čovať či upravovať. Film získal hlavnú čovať či upravovať. Film získal hlavnú 
cenu na festivale v Karlovych Varoch.cenu na festivale v Karlovych Varoch.

Štvrtok 4.4. o 18:30 hod.Štvrtok 4.4. o 18:30 hod.
TerorisTkATerorisTkA

Komédia, dráma, 95 min., MP:12, Komédia, dráma, 95 min., MP:12, 
vstupné: 5€. vstupné: 5€. Hlavnou hrdinkou je Má-Hlavnou hrdinkou je Má-
ria, učiteľka na dôchodku, ktorá si ria, učiteľka na dôchodku, ktorá si 
jedného pekného dňa povie, že už si jedného pekného dňa povie, že už si 
nechce pripadať ako krava, a keď jej nechce pripadať ako krava, a keď jej 
proti arogantnému pôvodcovi lokálne-proti arogantnému pôvodcovi lokálne-
ho zla nepomôže ani starostka, zože-ho zla nepomôže ani starostka, zože-
nie si zbraň a rozhodne sa urobiť to, nie si zbraň a rozhodne sa urobiť to, 
čo väčšinu z nás občas napadne, ale čo väčšinu z nás občas napadne, ale 
hneď tú myšlienku vytesníme. Veľmi hneď tú myšlienku vytesníme. Veľmi 
skoro však zistí, že ako je vražda zlo-skoro však zistí, že ako je vražda zlo-
žitá morálne, je rovnako zložitá aj lo-žitá morálne, je rovnako zložitá aj lo-
gisticky – napriek tomu, že jej býva-gisticky – napriek tomu, že jej býva-
lý žiak, momentálne v podmienke, jej lý žiak, momentálne v podmienke, jej 
dáva cenné životné rady: dáva cenné životné rady: „Kriminali-„Kriminali-
ta len vyzerá jednoducho, pani učiteľ-ta len vyzerá jednoducho, pani učiteľ-
ka, ale potom sa vždy niečo poserie.“ka, ale potom sa vždy niečo poserie.“

pp

jj

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.10/2019: „Mám 

veľmi jednoduchý vkus uspokojím sa 

vždy s  tým najlepším.“ Výhercom sa 

stáva Jozef Škvarka, Podhorie. 

Srdečne 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 08.04.2019.

V  tajničke sa ukrýva výrok sv. To-

máša Akvinského:

A., Predajňa nábytku, váž si, jask, 

Slovenská akadémia vied,

B., 2. časť tajničky, zakrývaj,

C., Zero naopak, tretia časť celku, 

rival, síra,

D., Toto, roztĺkaj, žen. meno, pat-

riaci apkovi,

E., Cicavec z pralesa, červená pla-

néta, dookola, umorte,

F., Mojou česky, hodil sa na určené 

miesto, hlbší ženský hlas,

G., Nádoba na pozostatky mŕt-

vych, pracovanie motykou, zn. 

zubnej pasty,

H., Padal dolu, chytil, len, ústred-

ný obvod,

I., Alpský škriatok, krajský úradný 

vestník, Koniec tajničky, koho, 

Okresný národný výbor,

J., Nemecké vozidlo, minula na al-

kohol, snívajú,

K., 4. časť tajničky, nech česky.

1., Sťa, 3. časť tajničky, okresný 

výbor,

2., Povala, pracuj pluhom, pohorie 

v Rakúsku,

3., Úder v boxe, cudzie muž. meno, 

domáce zviera,

4., Odd. vín, stretnutie, čln na 

Rýne, ozn. áut Levíc,

5., Pocit, potopená loď, lúpa,

6., Terézia, spoločnosť skr., sonda,

7., Malá Irena, dielec na stavanie 

panelákov,

8., Roztomilý názov pre jedlo, hmyz 

podobný včele, názov pre dievča 

v knihe Dlhá pančucha,

9., Utieklo, kaziť,

10., Nemecká speváčka, uplietol, čl-

nok,

11., Meno Tekelyovej, stred slova 

kanael, 2 v Ríme, zn. ampéra a ema-

na,

12., Popevok, nebdel, obidve, spot-

rebné družstvo,

13., Skočenie, kaz, nejaká,

14., Stred slova Markov, zbytok po 

ohni, spolok štátov,

15., 1. časť tajničky.

Pomôcky: Aak, Edmund, Asko.

Pozn. aut.: Interpunkčné zna-

mienka sa neberú do úvahy!

Pripravuje: Anna Rihová

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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Kupón č. 12
Krížovka
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V programe Banská Štiavnica 

– Mesto kultúry bude aj 

výstava historických fotografi í 

a nevšedných štiavnických 

príbehov Prázdniny na 

Klingeri. 

Autor je Vladimír Bárta, štiavnický 

rodák, fotograf, publicista, spisovateľ 

kníh o Banskej Štiavnici – Ako sme 

tu žili, My Štiavničania a ďalších. Vý-

stavu o symbióze baníckej pamiatky 

a športového a spoločenského života 

podporil Fond na podporu umenia. 

Pripravuje ju Slovenské banské mú-

zeum 8. – 31. júla 2019. Ešte pred-

tým predstavíme legendy života na 

Klingeri. Jednou z nich je Ečo, vlast-

ným meno Zolo Kukula. Vyrastal 

v dome pod Paradajzom a bol pred-

posledným členom plaveckej gardy, 

ktorú založil Tónybáči Greguss. Hoci 

žil v  Poprade, do posledných chvíľ 

svojho života nestrácal kontakt so 

svojím rodným mestom. Patril k za-

kladajúcim spoluautorom knižnej 

edície Banská Štiavnica − Ako sme 

tu žili. Zaslúžil sa o inštaláciu pamät-

ných tabúľ významným štiavnickým 

osobnostiam, hercom a svojim spo-

lužiakom z gymnázia Júliusovi Pán-

tikovi a Gustávovi Valachovi, sochá-

rovi Viliamovi Šteff ekovi a  svojmu 

trénerovi a zakladateľovi plaveckého 

oddielu Antonovi Gregussovi. Tvor-

bu a ich osadenie aj čiastočne fi nan-

coval zo svojho dôchodku. Žiaľ, jemu 

už pamätnú tabuľu nemal kto inšta-

lovať.

Martina Bártová

Prázdniny na Klingeri 2

Ečo Zolo Kukala (vpravo) s Jo-

zefom Labudom  foto Lubo Lužina

14. marca 2019 v priestoroch 

SOŠSaL sa opäť konala Výročná 

členská schôdza základnej 

organizácie zväzu telesne 

postihnutých z Banskej 

Štiavnice. 

Tak ako aj po minulé roky sa na 

stretnutí zišlo až vyše 200 členov, 

aby spoločne zbilancovali minulo-

ročnú prácu. Sme radi, že za hos-

tí prijali pozvanie a prišli Mgr. Me-

lita Bosáková za ÚPSVaR a Bc. Eva 

Gregáňová za MsÚ. Celú schôdzu 

vtipným slovom moderoval Ivan 

Beňo. Úvod patril veľmi vydare-

nému programu v  podaní klubov 

Úsmev a Jašteričky, ktorých členo-

via vo svojich pásmach plných pies-

ní, veselých scénok a básní z vlast-

nej tvorby predviedli svoje umenie. 

Tešíme sa, že naši členovia sústre-

dení aj v iných kluboch, napriek zre-

lému veku a  svojmu zdravotnému 

znevýhodneniu sú takí aktívni, plní 

energie a neboja sa ukázať svoj výni-

močný talent. Veľmi milé prekvape-

nie v programe bolo vystúpenie det-

ského tanečného súboru Applause 

pri CVČ pod vedením p. Machilo-

vej. V ofi ciálnej časti schôdze pred-

sedníčka základnej organizácie p. 

Anna Peťková oboznámila prítom-

ných s činnosťou zväzu za uplynulý 

rok 2018 a potom predostrela návrh 

plánu práce pre rok 2019, ktorý bol 

neskôr zúčastnenými členmi zväzu 

schválený. Zároveň vo svojom pre-

jave vyzvala všetkých k  vzájomnej 

ústretovosti a  tolerancii. Pretože 

ako pripomenula: „...naša organizá-

cia SZTP nie je nijakým spôsobom doto-

vaná štátom ani Republikovým centrom 

SZTP, ktorý sídli v Bratislave. Naše akti-

vity sú obmedzené len na vlastné zdro-

je a na podporu sponzorov.“ Práve preto 

p. Peťková ešte v  závere príhovo-

ru poďakovala Úradu práce, sociál-

nych vecí a rodiny Banská Štiavnica, 

Mestskému úradu Banská Štiavni-

ca, Obecným úradom Podhorie, Vy-

soká a Štiavnické Bane, ako aj všet-

kým ostatným ústretovým ľuďom 

za ich spoluprácu a príspevky. Za vý-

bor ZO SZTP 

Alžbeta Cibulová

Poďakovanie

Základná organizácia SZTP Banská 

Štiavnica sa chce cestou Štiavnických 

novín srdečne poďakovať všetkým, 

ktorí sa podieľali na realizácii Výroč-

nej členskej schôdze, ktorá sa konala 

14. marca 2019 v priestoroch Stred-

nej odbornej školy služieb a lesníctva 

za výdatnej pomoci zamestnancov 

a študentov tejto školy pod vedením 

PhDr. Vierky Gregáňovej. Ďakujeme 

MsÚ, p. primátorke Mgr. Nadežde 

Babiakovej, p. Sliackemu za ozvuče-

nie sály.

Ďalej Tidly Group, p. Ing. Janke Tyn-

kovan, za jej mimoriadne štedrý prí-

spevok, ako aj pekárni Anton Antol, 

COOP Jednote Žarnovica a ich pra-

covníčkam z  predajne na Drieňo-

vej, Pedikúre p. Pavlíkovej, p. Pírimu 

z  Hotela Park Hokovce, Winneru, 

potravinám - p. Ernek, kvetinárstvu 

p. Müllerovej, kvetinárstvu p. Rá-

kayovej, Gizke, Svetro BŠ, Dužine - 

záhradnému centru, OÚ Štiavnické 

Bane, potravinám Stabon, Štiavnic-

ké Bane, rod. Debnárovej, pp. Bar-

tekovej, Čaklošovej, F. Beňovi, ako 

aj ďalším členom ZO. Za pobavenie 

a  príjemný kultúrny zážitok ďaku-

jeme členom klubov Jašteričky Šte-

fultov, Úsmev Banská Štiavnica a ta-

nečnému súboru Applause pri CVČ 

pod vedením p. Machilovej. Ešte raz 

ďakujeme. Vo Vašom súkromnom 

ako aj profesionálnom živote praje-

me všetkým mnoho úspechov.

Výbor SZTP BŠ

Výročná schôdza SZTP

Otvorenie výročnej členskej schôdze  foto Archív SZTP BS

Potešte sa 
s novou knihou

Rozhodli ste sa obdarovať seba 

alebo svojich najmilších peknou 

knihou? Možno Vám pomôže 

aktuálna ponuka kníhkupectva 

Knihy a darčeky p. Drbohlavovej 

na ulici A. Kmeťa, ktorú sme pre 

Vás pri príležitosti mesiaca knihy 

pripravili:

Horúce knižné novinky: 

Sľúbená /J. E.Malpasová/, Chla-

pec vo svetle refl ektorov /Samu-

el Bjork/, Umlčaní – príbeh Jána 

Kuciaka a  Martiny Kušnírovej 

/M.Vagovič a  kolektív/, Navždy 

spolu /A. Rileyová/, Horúce obja-

tie /M. Baloghová/, Druhá žena 

/D. Silva/, Palác klamstiev /E. 

Wattová/, Mc Mafi a /M. Glen-

ny/, Psia cesta domov /W. Bruce 

Cameron/, Zdravie a krása – bo-

tanická príručka /P. Wallerová/, 

Fantastické zvery a  Grindelval-

dove zločiny – pôvodný scenár 

/J.K.Rowlingová/. 

Pre milovníkov krimi: 

Trhlina /J.Karika/, Hodiny /

Agatha Christie/, Pochované 

klamstvá /K. Ohissonová/, Kri-

mi – prípady reportéra / Ľ.Ju-

rík/, Kniha zrkadiel /E.O.Chiro-

vici/. 

Pre najmenších čitateľov: 

Pavúčik Zlatúšik /D.Amtrová/, 

Katka a Azuro a Záchrana Azura 

/A. Benzingová/, Denník odváž-

neho bojka č.13 – Snehová búrka 

/J.Kinney/.

Kníhkupectvo ponúka diela au-

torsky a  tematicky blízke Ban-

skej Štiavnici, sériu populárnych 

kníh Juraja Červenáka, Anto-

na Hykischa, Vladimíra Bártu, 

Vladimíra Protopopova, Danie-

la Šovca, Janky Bernáthovej – 

Lehotskej a i. Ponuka je neustá-

le aktualizovaná a obohacovaná 

o  nové knižné tituly. Srdečne 

Vás pozývame! 

 J. B.

Pozvánka
OZ Život a  zdravie a  MsÚ, odd. 

KŠaMK Vás pozývajú na bese-

du dňa 2. apríla 2019 s  lektor-

kou RNDr. Ľubou Ludhovou na 

tému: „Vitamín D ako ho nepozná-

me“. Besedy sa uskutočnia o 17:00 

v  priestoroch Kultúrneho centra 

na Kammerhofskej 1 v  Banskej 

Štiavnici. Bližšie info: www.zivo-

tazdravie.sk. Ste srdečne vítaní! 

OZ Život a zdravie
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Rimavská Sobota 9. – 10.3.2019

Pohár priateľstva s konal na plavár-

ni v  Rimavskej Sobote. Zúčastni-

lo sa spolu 16 klubov z celého Slo-

venska a 2 zahraničné kluby. Spolu 

plávalo 237 plavcov. Naši plavci si 

vyplávali 30 osobných rekordov. 

Medzi najúspešnejších plavcov pat-

rili Ernek Šimon, ktorý sa dostal 

dvakrát do fi nále na 100m vs, kde 

obsadil prvé miesto a 100m z, kde 

taktiež obsadil prvé miesto. Zo svo-

jich piatich štartov si štyrikrát od-

niesol prvé miesto. Do fi nále sa 

prebojovali aj ďalší plavci: Harčár 

Nicolas na 100m m, kde obsadil 4. 

miesto, Kašiarová Tatiana na 100m 

m. kde obsadila 6. miesto a Maru-

niak Patrik, na 100m vs. kde ob-

sadil 6. miesto, 100m z  6. miesto 

a 100m p, kde obsadil 5. miesto. Na 

pretekoch sa nestratili ani naši naj-

menší plavci. Medzi najúspešnej-

ších patrili Ján Čamaj, ktorý štarto-

val 4 – krát a obsadil 4 prvé miesta, 

ďalej Ruckschlossová Sára, ktorá 

si domov odniesla tri umiestnenia 

zo všetkých stupienkov a  Kašiaro-

vá Hana, ktorá si zo štyroch štartov 

domov odniesla štyri cenné kovy. 

Všetkým gratulujeme.

Výsledky:

Muži:

Beňo Jakub r. 2010: 25m vs – 

4. 19.05, 25m z – 6. 24.42, 25m p – 

3. 25.77, 25m m – 3. 21.88,

Ernek Šimon r. 2000: 100m vs 

– fi nále 1. 52.88, 100m z  – fi ná-

le 1. 59.38, 100m vs – rozplav-

ba 1. 54.93, 200m vs – 1. 1:58.22, 

100m z  – rozplavba 1. 1:02.77, 

100m pp – 1. 1:03.50, 200m pp – 

4. 2:34.85,

Harčár Nicolas r. 2006: 100m 

m –fi nále 4. 1:15.21, 100m vs – 

12. 1:12.60, 200m vs – 9. 2:42.95, 

100m m – rozplavba 5.1:08.34, 

100m pp – 9. 1:17.21,

Labuda Jerguš r. 2008: 50m vs – 

22. 41.81, 200m vs – 20. 3:22.61, 

50m p – 13. 56.047,

Maruniak Patrik r. 2006: 100m vs 

– fi nále 6. 1:07.34, 100m p – fi ná-

le 5. 1:22.76, 100m vs – 6. rozplav-

ba 1:06.78, 200m vs – 6. 2:37.69, 

100m z – 7. 1:21.35, 100m p – roz-

plavba 5. 1:22.68,

Čamaj Ján r. 2010: 25m vs – 

1. 16.45, 25m z – 1. 19.22, 25m p – 

1. 23.23, 25m m – 1. 19.42,

Ženy:

Celderová Kristína r. 2009: 50m vs 

– 20. 41.61, 50m p – 14. 52.29,

Chladná Stacy r. 2007: 100m z  – 

15. 1:30.32, 100m p – 13. 1:38.44, 

100m pp – 12. 1:29.13, 200m pp – 

14. 3:08.89,

Hornická Alica r. 2004: 100m vs – 

17. 1:13.61, 200m vs – 15. 2:45.40, 

100m m – 12. 1:28.73, 100m pp – 

16. 1:24.06,

Kašiarová Hana r. 2010:50m vs – 

1. 40.78, 50m z – 2. 49.36, 50m p – 

2. 54.86, 50m m – 3. 52.06,

Kašiarová Tatiana r. 2007: 100m m 

– 6. 1:27.43, 100m vs – 16. 1:15.02, 

200m vs – 15. 2:46.55, 100m p – 

rozplavba 8. 1:32.31, 100m m – roz-

plavba 6. 1:25.86,

Ruckschlossová Sára r. 2010: 50m 

vs – 4. 43.57, 200m vs – 1. 3:22.68, 

50m z – 3. 50.27, 50m m – 2. 48.64.

Legenda: vs – voľný spôsob, m – 

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

hové preteky

PKBS

Pohár priateľstva

Žiaci siedmeho ročníka 

Základnej školy Jozefa 

Horáka absolvovali lyžiarsky 

výcvikový kurz, a to v dňoch 

od 11. marca do 15. marca 2019, 

v našich obľúbených Vysokých 

Tatrách. 

Týždňový pobyt v  hoteli Morava 

v  Tatranskej Lomnici si deti užili 

na 100%. Kurzu sa dokopy zúčast-

nilo 43 žiakov, z toho 22 žiakov ne-

vedelo lyžovať. Posledné dva dni sa 

na svahu ukázali všetci žiaci (vráta-

ne tých, ktorí na začiatku kurzu ne-

vedeli lyžovať), pretože úsilie pe-

dagógov – inštruktorov sa ukázalo 

byť úspešné a so svahom sa spria-

telili všetci účastníci, ktorí si lyžiar-

sky výcvik užívali aj na lanovke či na 

rozdielne náročnom teréne.

Veľká vďaka preto patrí nielen 

im, ale aj Mgr. Holičkovej Renate, 

Mgr. Janovskej Ivone, Mgr. Minko-

vi Jánovi, PaedDr. Petrovi Róberto-

vi a lekárke MUDr. Kočalkovej Ale-

ne. Každý večer využili pedagógovia 

aj deti možnosť rôznorodej zábavy 

(ako napr. trieda baví triedu, kví-

zy a  disco), ktorá stužila kolektív 

a  deťom ukázala, že vedia byť sa-

mostatné. Naši žiaci zažili týždňové 

odlúčenie od svojich rodičov a boli 

odkázaní na seba, čo bolo jedným 

z cieľov nášho kurzu. Všetkých nás 

teší ale aj to, že sme kurz absolvova-

li bez zranení a v zdraví!

R. Petro

Lyžiarsky výcvikový kurz

Žiaci ZŠ J. Horáka vo Vysokých Tatrách  foto Archív autora

Futbal
Futbalová jar začala r.2018/19

Strelecký tajfún. VI. liga, 16. kolo. 

FK Sitno Banská Štiavnica/TJ Ba-

ník Štiavnické Bane „B“ – Veľká Le-

hota 9:0 (3:0). Góly: 18 ,́ 27  ́p. k., 

60 ,́ 65 ,́ 67  ́Kminiak, 72 ,́ 80  ́Bu-

dinský, 7  ́ Michalek, 77  ́ Javorský. 

Zostava: Kraják – Jucha (57  ́ Gal-

lo), Michalek, Vician, Vilmon, Ja-

vorský, Kuma, Budinský, Beňadik, 

Macko, Kminiak. Naše béčko si za 

súpera v 1. zápase jari urobilo trha-

cí kalendár. Za stálej prevahy skon-

čil 1. polčas len 3:0. Gólový uragán 

nastal v II. polčase, keď hráči streli-

li 6 gólov. Strelecké kopačky v tomto 

stretnutí mal obuté Kminiak, autor 

5 gólov. Škvrnou na celom stretnu-

tí bolo odstúpenie mužstva hostí 

v 81 ,́ keď počet hráčov klesol pod 7 

z dôvodov zranení.

IV. liga dorast, 14. kolo. FK Sitno 

Banská Štiavnica/TJ Baník Štiav-

nické Bane – Slovenská Ľupča 11:0 

(6:0). Góly: Bartoš 7x, Hrabko 2x, 

Šarközy, Vanko. Zostava: Kruž-

lic – Gallo, Bartoš, Jurica, Hrabko, 

Vozár, Šarközy, Valovič, Javorský, 

Vanko, Vician, striedali – Hikl, Neu-

bauer, Gron, Šimo, Šarközy J.. Prvé 

stretnutie dorastu prinieslo stre-

lecké hody. Súper hral slabo, čo do-

kazuje, že za celé stretnutie ani raz 

neohrozil nášho brankára, a tak sa 

hralo na polovici súpera. Výrazný 

strelecký talent potvrdil Timotej 

Bartoš, ktorý strelil 7 krásnych gó-

lov. Budeme zvedaví, akú formu po-

tvrdia s lepšími mužstvami.

II. liga st. a ml. žiaci. SŽ – FK Sitno 

Banská Štiavnica/TJ Baník Štiav-

nické Bane – Fiľakovo 0:0

MŽ – FK Sitno Banská Štiavnica/

TJ Baník Štiavnické Bane – Fiľako-

vo 3:1 (1:1). Góly: Vandák, Kočtúch, 

Dobák M.

Ivan Beňo

V Sielnici 
dominoval Matúš Verbovský

XXIII. ročník Behu oslobodenia obce 

Sielnica sa zúčastnili aj športov-

ci z ŠK Atléti BS. Výsledky našich 

bežcov po kategóriách: ml. žiač-

ky 1.miesto Elizabeth Konôpková, 

ml. žiaci 1. miesto Jakub Škoda, st. 

žiaci 3.miesto Andrej Šramko, muži 

hl. kategória 1. miesto Matúš Ver-

bovský, 5. miesto Peter Ursíny a 6.

miesto Jozef Gibala. Výsledky náj-

dete aj na: http://new.sielnica.sk. 

Ďakujem rodičom za pomoc pri pre-

tekoch.  R. Petro
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 Predám prerobený byt 90m² 

s  garážou na Baďane, tel.č.: 

0907 358 377

Dám do prenájmu 2-izbový byt 

na ul. Križovatka v  Banskej Štiav-

nici, cena 280EUR vrátane energií, 

tel. kontakt: 0910 920 946

 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-

vinorezom a lištovou kosačkou, opi-

lovanie a spilovanie motorovou pí-

lou, tel.č.: 0940 870 762

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 1000EUR 

(základná zložka mzdy 624€ v hru-

bom). Kontakt: 0948 304 604

Inzerujte aj vy v 
Š  avnických
novinách

reality

inzercia

služby

práca

Novootvorený bufet
v nemocnici ponúka:

domáce koláče domáce koláče 
z kvalitného maslaz kvalitného masla

bezlepkovú tortubezlepkovú tortu

zachovanú tradíciu zachovanú tradíciu 
minit fornetovminit fornetov

Príďte ochutnať!

ZÁLOŽŇA opäť OTVORENÁ už od 02.05.2019
Dolná 4, Banská Štiavnica (pod Poštou)

Ponúkame aj služby:
Vedenie účtovníctva

Ekonomické a účtovné poradenstvo
Výroba a predaj bižutérie a suvenírov

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

e-shop s kozmetikou 

na profesionálne účely, 

ale aj domáce využitie!www.bingospakozmetika.sk


