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INZERCIA

Tak ako sme vás už informo-

vali v ŠN č.8 zo dňa 3.3.2016 

v Banskej Štiavnici bude opäť 

fungovať RLP (rýchla lekárska 

pomoc).

Vyše 3 ročnú húževnatú snahu 

a opakovanú vecnú argumentá-

ciu primátorky a vedenia mesta, v 

mene obyvateľov mesta a priľahlé-

ho spádového regiónu, uznali pred-

stavitelia vlády spolu s  ministrom 

zdravotníctva za opodstatnenú a 

požiadavke na zriadenie jednej am-

bulancie rýchlej lekárskej pomoci v 

Banskej Štiavnici sa rozhodli vyho-

vieť. Zavážila najmä argumentácia, 

týkajúca sa špecifi ckosti, ťažkej do-

stupnosti a  neustále zvyšujúcej sa 

návštevnosti mesta Banská Štiavni-

ca ako lokality UNESCO. 

Ministerstvo zdravotníctva Sloven-

skej republiky ako orgán prísluš-

ný na zmenu typu ambulancie zá-

chrannej zdravotnej služby podľa § 

17d v spojení s § 15 a § 92 zákona 

č.578/2004 Z. z. 

Tak ako som sľúbila vystúpila 

som na zastupiteľstve BBSK 

a požiadala som predsedu VÚC 

BBSK, vzhľadom na riešenie 

situácie zdravotníckych služieb 

v Banskej Štiavnici, pretože 

budovy v Žiari nad Hronom sú 

majetkom VÚC BBSK.

Je síce pekné a  chvályhodné, že 

Svet zdravia a.s. chce rekonštruo-

vať budovy nemocnice v  Žiari nad 

Hronom a  tak zlepšiť podmienky 

zdravotníctva pre spádovú oblasť, 

a určite nie som z tých, ktorí takú-

to chvályhodnú iniciatívu nepodpo-

ria, aby mali ľudia lepšie zdravot-

né podmienky, ale na druhej strane 

treba otvorene povedať, že dnes 

kedy dochádza k presťahovaniu od-

delení (interného a  gynekologic-

ko – pôrodníckeho) a k reprofi lizá-

cií nemocnice v  Banskej Štiavnici 

nie sú tieto podmienky podľa môj-

ho názoru a  názoru vedenia mesta 

a občanov regiónu lepšie ako v Ban-

skej Štiavnici a za týmto svojim ná-

zorom si stojím, ak sa mýlim tak sa 

predom ospravedlňujem.

Rýchla lekárska pomoc 
bude fungovať od septembra

Zámer rušenia oddelení v nemocnici 
v Banskej Štiavnici, kde je vlastne objektívna pravda?

Protestné zhromaždenie pred nemocnicou  foto Luba Lužina

�3.str.

�3.str.

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.

Kysucký 
prameň

29. 4. o 18:00 hod.

Kultúrne centrum
Banská Štiavnica

PETER KONEČNÝ: 
Najväčšie filmové 

chyby, alebo keď sa 
v Hollywoode pomýlia

15. 4. o 18:30 hod.
Kino Akademik, vstupné: 2 €

Oznámenie 
o prerušení distribúcie elektriny

Oznamujeme Vám, že bude pre-

rušená distribúcia elektriny z dô-

vodu plánovaných prác na za-

riadeniach distribučnej sústavy 

prevádzkovateľa distribučnej sú-

stavy spoločnosti Stredosloven-

ská energetika - Distribúcia, a.s.. 

Bez el. energie budú v Banskej 

Štiavnici:

- 12.4.2016 v čase od 9:00 – 

15:00 hod. na uliciach: A.Sládko-

viča, Kammerhofská, Katova, Na 

Zigmund šachtu, Novozámocká a 

Spojná.

- 22.4.2016 v čase od 7:30 – 16:30 

hod. v časti Šobov.

- 25.4.2016 v čase od 7:00 – 18:30 

hod. v časti Šobov.

- 26.-27.4.2016 v čase od 7:00 

– 16:50 hod. na uliciach: Hájik, 

Mierová, Michalková, Šobov a Vý-

skumnícka.

- 28.4.2016 v čase od 8:30 – 18:30 

hod. v časti Počúvadlianske Jazero.

Ďakujeme za porozumenie!

Pavol Pekár

SSE - Distribúcia, a.s. 
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z programu
primátorky

4. 4.

31.3.2016 sa v priestoroch 

Súkromnej hotelovej 

akadémie v B.Š. konalo pri 

príležitosti Dňa učiteľov 

stretnutie mestskej samo-

správy s pedagógmi mater-

ských, základných, stredných 

a vysokých škôl a školských 

zariadení, ako aj s našimi 

vzácnymi pedagógmi v 

dôchodku.

Primátorka mesta v príhovore oce-

nila náročnú prácu učiteľov vo všet-

kých kategóriách a vyzdvihla aj 

zodpovednú prácu riaditeľov škôl 

a školských zariadení v ich pozí-

cii vedúcich pedagogických zamest-

nancov, ktorí sa čoraz viac stávajú 

dobrými manažérmi svojich škôl. 

Prítomným poďakovala a ubezpeči-

la o pripravenosti mesta a mestskej 

samosprávy otvorene diskutovať 

a riešiť problematiku celého ban-

skoštiavnického školstva tak, aby sa 

zachovala  dlhoročná tradícia nášho 

mesta ako „mesta škôl.“ 

Ďakovné listy primátorky, za ich prí-

kladnú edukačnú činnosť a pri príle-

žitosti životného jubilea prevzali: 

PaedDr. M. Lunter, p.učiteľky: M. 

Lunterová, V. Ulbríková, Mgr. K. 

Hilbertová, M. Paprčková, J. Dulajo-

vá, Mgr. B. Rafajová, Mgr. V. Bačíko-

vá, Mgr. T. Szendrei, Mgr. E. Beňo-

vá, Mgr. P. Hajšel a Mgr. I.Volčková. 

Mesto Banská Štiavnica ďakuje tou- 

to cestou aj Súkromnej hotelovej 

akadémii za vynikajúce  služby po-

skytnuté v dôstojnom a krásnom 

prostredí, ako aj žiakom a pedagó-

gom Základnej umeleckej školy v 

Banskej Štiavnici za pekný program.

Viera Ebert, 

Školský úrad

Ocenenie pedagógov 
za ich obetavú prácu

Naši pedagógovia so samosprávou  foto Michal Kríž 

  Práca v meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

 Účasť na zasadnutí Zastupiteľ-

stva BBSK v obci Pliešovce.

5.4.

  Práca v meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

 Uskutočnila sa gremiálna po-

rada zástupcov mestských spo-

ločností a vedúcich oddelení 

MsÚ.  

  Pracovné rokovanie s poslan-

com NR SR Miroslavom Čížom.

  Pracovné rokovanie so zástup-

cami SLSP, a. s.

 Riešenie problematiky zdravot-

níctva.

6.4.

 Účasť na 6. zasadnutí Rady 

ZMOS.

7.4.

  Práca v meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

  Príprava materiálov pre Mest-

skú radu v Banskej Štiavnici. 

 Zabezpečenie investičných 

a stavebných akcií realizova-

ných z dotácií, fondov a účelo-

vých fi nančných prostriedkov.

8.4.

 Kontrola plnenia harmonogra-

mu čistenia mesta.

 Kontrola zabezpečenia har-

monogramu postupu prác na 

úprave verejných priestranstiev 

a prípravy vysprávok a povr-

chových úprav miestnych ko-

munikácií.

9.4.

 Občianske obrady – sobáš.

  Slávnostné prijatie občanov 

nášho mesta v obradnej sieni 

v budove radnice pri príležitos-

ti ich životných jubileí.

Andrea Benediktyová

Mestu Banská Štiavnica aj 

na rok 2016 bola poskytnutá 

fi nančná dotácia, prostredníc-

tvom Ministerstva fi nancíí SR 

na rekonštrukciu verejných 

priestranstiev Ulice A. Slád-

koviča, ktorá je súčasťou MPR 

Banská Štiavnica, ako lokality 

svetového dedičstva UNESCO.

Predmetom riešenia bude rekon-

štrukcia úseku miestnej komunikácie 

Ul. A. Sládkoviča kde začiatok úseku 

je nad budovou Slovenského vodo-

hospodárskeho podniku š.p., v mies-

te ukončenia rekonštrukcie predchá-

dzajúceho úseku. Koniec úseku je pri 

Piargskej bráne na rozhraní dláždené-

ho a asfaltového krytu vozovky v cel-

kovej dĺžke 447,84m. Jedná sa o dvoj-

pruhovú obojsmernú komunikáciu, 

kde kryt komunikácie v súčasnosti je 

z čadičových kociek/hranolov a v jed-

nom úseku je asfaltobetónový.  Stav 

povrchu komunikácie v danom úseku 

vykazuje zníženú prevádzkovú spô-

sobilosť s výskytom deformácií a po-

rúch, kde sa konštatuje, že tak dô-

ležitá komunikácia ja práve v  tomto 

danom úseku v najhoršom a nevyho-

vujúcom stave. Zlá funkčnosť odvod-

nenia mala za následok poškodzo-

vanie vozovkových vrstiev. Aj preto 

projekt rieši ako hlavné výmenu kon-

štrukcie vozovky v celej hrúbke vráta-

ne zvýšenia únosnosti podložia . Proti 

zachytávaniu povrchovej vody sú  na-

vrhnuté  uličné vpusty, liatinové a be-

tónové žľaby do novej dažďovej ka-

nalizácie so zaústením do jestvujúcej 

kanalizačnej štôlne. Chodník po ľa-

vej strane bude upravený pre dosiah-

nutie lepších šírkových parametrov 

a bude pozostávať z ryolitovej dlažby. 

Pozdľž celého chodníka je navrhnuté 

nové verejné osvetlenie. V celej trase 

sa vymení vodovod vrátane prípojok. 

Verejné osvetlenie bude pokračovať 

tak ako na ostatných uliciach, to zna-

mená, že sa osadí historizujúce osvet-

lenie v  podobe liatinových stĺpov 

s  lucernami. Rekonštrukciou sa od-

stráni nevyhovujúci stav a kvalitatív-

ne zlepší stav vozovky s ohľadom na 

plynulosť a  bezpečnosť cestnej pre-

mávky. Pre rok 2016 bola pridelená 

dotácia vo výške 700 tisíc EUR. Cel-

kový rozpočtový náklad na celý úsek 

v dĺžke 447,84m predstavuje čiastku 

1 741 689,- €. V roku 2016 sa teda zre-

konštruuje I. etapa úseku v dĺžke cca 

175 m, čo v reále znamená od začiat-

ku úseku pri SVP až za budovou „Sprá-

vy letovej prevádzky“. Realizátorom 

prác bude spoločnosť Combin Banská 

Štiavnica s.r.o.  Na celé dielo v zmysle 

zmluvy realizátor prác stanovil dobu 

výstavby na 170 dní. Uvedený skrá-

tený úsek sa bude pomerom realizo-

vať dva a pol mesiaca t.j. v termíne od 

18.4.2016  do 30.6.2016. Stavebné 

práce na uvedenom úsek sa budú re-

alizovať za úplnej uzávierky od dopra-

vy. Nakoľko nie je iné východisko pre 

zriadenie adekvátnej obchvatovej ko-

munikácie, všetky vozidlá budú mu-

sieť ísť z mesta smerom na Križovatku 

a potom tzv. obchvatovou komuniká-

ciou na smer Štiavnické Bane, Počú-

vadlianske jazero a pod. Toto obme-

dzenie sa bude týkať aj autobusových 

spojov, ktoré na tejto trase budú do-

časne zrušené. O zriadení čiastočných 

náhradných spojoch hlavne z  časti 

Klinger budeme informovať po pred-

ložení náhradných CP od spoločnosti 

SAD. Pre potrebu dopravného obme-

dzenia dôjde aj k  zjednosmerneniu 

Novozámockej ulice.  

Dušan Vahlandt- MsÚ

Začína sa s úpravou verejných 
priestranstiev na ulici A. Sládkoviča
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o poskytovateľoch zdra-

votnej starostlivosti, zdravotníckych 

pracovníkoch, stavovských organi-

záciách v zdravotníctve a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v zne-

ní neskorších predpisov a v zmysle § 

46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní v znení neskorších predpisov 

po zistení skutkového a právneho sta-

vu rozhodlo a vydalo rozhodnutie zo 

dňa 17.marca 2016 na základe žia-

dosti štátnej príspevkovej organizácie: 

Záchranná zdravotná služba Bratisla-

va, zo dňa 15.2.2016 o zmenu typu 

ambulancie záchrannej zdravotnej 

služby, a to ambulancie rýchlej zdra-

votnej pomoci v sídle Banská Štiavni-

ca 1 na ambulanciu rýchlej lekárskej 

pomoci s účinnosťou od 1.9.2016. 

Rozhodnutie o  povolení prevádzko-

vania ambulancie rýchlej lekárskej po-

moci so sídlom v Banskej Štiavnici je 

platné do 23. 12. 2019 vrátane. 

Pre pacientov v prípade úrazu, náhle-

ho akútneho zhoršenia zdravotné-

ho stavu či inej núdze to znamená, 

že k pacientovi už nepôjde len sanit-

ka s posádkou záchranárov, ktorí pa-

cienta buď prevezú do najbližšej ne-

mocnice, alebo privolajú najbližšiu 

dostupnú RLP (rýchlu lekársku po-

moc) napríklad zo Žiaru nad Hornom 

alebo Zvolena. Lekár pri výjazde k pa-

cientovi môže okamžite nasadiť po-

trebnú liečbu, čím sa ušetria vzácne 

minúty, ktoré niekedy rozhodujú o zá-

chrane života. Michal Kríž

"Veľká vďaka nesmiernej húževnatosti a 

snahy zabezpečiť RLP patrí  jedine primá-

torke nášho mesta, ktorá ako jediná pevne 

verila a bola presvedčená, že táto RLP v B.

Štiavnici bude."

M. Zimmermann, 

zástupca primátorky

NOVINKY

1.str.

Rýchla lekárska pomoc bude fungovať od septembra

Na jednej strane je tu tvr-

denie Sveta zdravia a. s., že v Ban-

skej Štiavnici nie sú oddelenia me-

dicínsky, personálne zabezpečené, 

na druhej strane je tu tvrdenie pri-

márov oboch oddelení (MUDr. Špi-

lu a MUDr. Strešku) pričom naprí-

klad MUDr. Špila uvedené verejne 

deklaroval aj na proteste, že jeho od-

delenie je dostatočne personálne za-

bezpečené a spĺňa podmienky k bez-

problémovému fungovaniu. Ak teda 

zástupcovia Sveta zdravia a.s. pri 

mojich niekoľko násobných roko-

vaniach deklarujú, že nie sú odde-

lenia dostatočne medicínsky zabez-

pečené, je snáď vecou poskytovateľa 

zdravotníckych služieb Sveta zdra-

via a.s., aby sa staral o personálne, 

medicínske a materiálovo – technic-

ké zabezpečenie zdravotníckych slu-

žieb v  Banskej Štiavnici, ktoré má 

zazmluvnené so zdravotnými pois-

ťovňami a  sú kryté mimochodom 

aj z  fi nančných prostriedkov z  na-

šich odvodov a daní, ktoré platíme 

na zdravotné poistenie. 

Tu neobstojí odpoveď, že nevie-

me zohnať lekárov. To či poskyto-

vané medicínske služby na inter-

nom  gynekologicko – pôrodníckom 

oddelení v Banskej Štiavnici spĺňa-

jú medicínske kritériá musí posúdiť 

odborník pre danú oblasť medicí-

ny a vyjadriť by sa k nim mali aj pri-

mári jednotlivých oddelení MUDr. 

Streško a MUDr. Špila. Potom sa pý-

tam, prečo tieto oddelenia mohli do-

teraz fungovať, keď neboli splnené 

podmienky  a teraz už nie, keď vlast-

ne nenastali iné nové skutočnosti. 

Prečo sa na oddeleniach nevychova-

li adekvátni zástupcovia primárov, 

aby sa nemuseli zatvárať oddelenia, 

keď primár ide na dovolenku ale-

bo, keď je práceneschopný. Ja si to-

tiž myslím, že povinnosťou prevádz-

kovateľa bolo v prípade dovolenky, 

resp. práceneschopnosti zabezpečiť 

adekvátnu náhradu za momentálne 

neprítomného primára. Neprináleží 

mi toto hodnotiť, keďže Mesto Ban-

ská Štiavnica dosah na poskytova-

teľa zdravotníckych služieb od roku 

2008, ktorým je súkromná spoloč-

nosť nemá a  ani nemalo, pretože 

žiadne podiely a ani zastúpenia v or-

gánoch u súkromného poskytovate-

ľa zdravotníckych služieb nikdy ne-

malo a ani nemá.

Budova odišla z  majetku mes-

ta v roku 2007 ako vklad do akcio-

vej spoločnosti, ktorá nikdy nebola 

a nie je poskytovateľom zdravotníc-

kych služieb a Mesto má v tejto spo-

ločnosti len podiel na nehnuteľnom 

majetku vo výške 34 %.

Treba povedať, že celé toto obdobie 

od roku 2007 bolo obdobím kedy 

vždy Mesto bolo iba v úlohe proseb-

níka, pretože žiadny iný dosah na 

poskytovanie zdravotníckych slu-

žieb nemá.

Mesto vždy vytváralo podmienky 

pre lekárov a zdravotné sestry, ako 

sú prednostné prideľovanie bytov 

ako aj ďalších podmienok na ktoré 

má samospráva dosah. O tom, aké 

sú dôvody pre ktoré bránime zdra-

votníctvo v Banskej Štiavnici a žia-

dame aby tu boli pre jeho fungova-

nie adekvátne podmienky, tie sú 

určite každému jasné: náročný te-

rén, ťažká dostupnosť, časové hľa-

disko. O  tom aká je samosprávna 

politika v  zdravotníctve a  na reči 

a vyjadrenia, že má byť strategická 

nemocnica v  Banskej Štiavnici ani 

nejdem reagovať, pretože toto je na-

ozaj neznalosť problematiky. V Ban-

skej Štiavnici nikdy nebola pláno-

vaná strategická nemocnica, tie sú 

plánované pre veľké spádové oblas-

ti v rámci Slovenska.

Miestna samospráva je článkom, 

ktorý nepripravuje zdravotnícku po-

litiku Slovenskej republiky, ale sa-

mospráva by mala byť aspoň adek-

vátnym partnerom, pretože občania 

nechápu a niektorí možno aj cielene, 

aká je, resp. nie je kompetencia vo 

väzbe na súkromnú spoločnosť a čo 

od nej môžeme žiadať. 

Napriek tomu, ako primátorka mes-

ta a  celé vedenie mesta, zástupca 

primátorky Ing. Marián Zimmera-

mann, Ing. Ivana Ondrejmišková, 

prednostka MsÚ, ako aj ďalší kolego-

via konáme aj nad svoje kompeten-

cie, žiadame, dôvodíme, rokujeme, 

obrátili sme sa na všetkým kompe-

tentných, aby sa interné a gynekolo-

gicko – pôrodnícke oddelenie udržali 

v našom meste. Ak je pravda, že hlav-

ným dôvodom je dôvod medicínsky 

a personálny, myslím si, že je potreb-

né, aby Svet zdravia a.s. túto proble-

matiku v Banskej Štiavnici riešil, ale 

nie na úkor posilnenia možno tiež 

personálneho problému nemocnice 

v Žiari nad Hronom.

Tiež nám, primátorke mesta, zástup-

covi primátorky mesta, prednostke 

MsÚ, záleží na tom, aby občania mali 

poskytovanú nevyhnutnú,  odbornú 

a kvalitnú lekársku starostlivosť, ale 

tiež, aby bola táto v danom teréne čo 

najdostupnejšia a bezpečná.

V uvedenej situácii si myslím, že tu 

už nepomôže polarizovanie spoloč-

nosti a hľadanie vinníkov, ale práve 

naopak jednota pri riešení problema-

tiky a poznanie objektívnej pravdy 

o odbornom medicínskom a per-

sonálnom zdravotníckom zabez-

pečení.

Zároveň aj touto cestou chceme po-

vedať Svetu zdravia a.s., že neboju-

jeme proti zlepšeniu zdravotnej sta-

rostlivosti a  kvality poskytovaných 

služieb v Žiari nad Hronom, ale na-

opak podporíme ich aktivity, ale mu-

sia tiež uznať naše  argumenty, ktoré 

nás vedú v súčasnej dobe k zachova-

niu interného a gynekologicko – pô-

rodníckeho oddelenia.

Mgr. Nadežda Babiaková, 

primátorka mesta

Ing. Marián Zimmermann, 

zástupca primátorky mesta 

Ing. Ivana Ondrejmišková, 

prednostka MsÚ

Zámer rušenia oddelení v nemocnici 
v Banskej Štiavnici, kde je vlastne objektívna pravda?

1.str.

Primátorka mesta na zhromaždení  foto Lubo Lužina
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Prinášame vám rozhovor s 

primárom interného oddelenia 

v Banskej Štiavnici MUDr. 

Marianom Streškom:

Je zabezpečená plnohodnotná 

starostlivosť o pacientov?

V súčasnej dobe po zrušení interné-

ho oddelenia mimo pracovnú dobu 

vrátane sobôt a nediel nie je k dispo-

zícií žiadny lekár. Najbližšia nemoc-

nica je v Žiari nad Hronom, vzdialená 

od mesta 35 km pre okolité dediny 

štiavnického okresu to znamená až 

70 km. Pripomínam, že Štiavnický 

okres sa nachádza v hornatom teréne 

a nepriaznivé počasie môže doprav-

né podmienky ešte zhoršiť. Evident-

ne sa zhoršila dostupnosť zdravot-

ných služieb, zhoršili sa výhliadky na 

prežitie. Pacienti sú zvážaní bez leká-

ra rýchlou zdravotnou pohotovosťou 

(RZP) do žiarskej nemocnice, ktorá 

má obmedzené možnosti čo sa týka 

podávania liekov a zdravotných vý-

konov, je preťažená a osud pacientov 

počas prevozu je neistý. Najviac to 

postihuje starých, chorých a chudob-

ných ľudí. Dlhodobo sa interné odde-

lenie zanedbávalo. Prístrojové vyba-

venie bolo len základné. Po odchode 

MUDr. Šášova do dôchodku nebola 

obsadená interná ambulancia. Je to 

spôsobené aj dlhodobým nedostat-

kom internistov na Slovensku, ne-

týka sa to len Banskej Štiavnice. Po-

dobne aj Žiar nad Hronom má len 

jedného druho atestovaného lekára.

Po návrate z PN 29.2.2016 sa od-

delenie neotvorilo, prebiehali roko-

vania s vedením Svet zdravia, a.s. o 

znovuotvorení interného oddelenia. 

Koncom marca som oznámil, že som 

schopný viesť interné oddelenie, že 

počet lekárov je hraničný, tak ako to 

bolo za posledných 5 rokov a môže-

me pokračovať v práci. Stredný a niž-

ší personál bol plne obsadený. Riadi-

teľka mi oznámila, že s otvorením sa 

už nepočíta, že v Banskej Štiavnici už 

nie som potrebný a ponúkli mi prácu 

v Žiari nad Hronom, čo som odmie-

tol a následne so mnou ukončili pra-

covný pomer.

Je splnený výnos MZ SR o požia-

davkách na personálne a materi-

álne zabezpečenie oddelenia?

Personálne zabezpečenie lekárov je 

na hranici, na 20 lôžkové oddelenie 

máme okrem primára 2 sekundár-

nych lekárov (1 so 14 ročnou praxou 

tesne pred 2. atestáciou a druhého so 

4 ročnou praxou tesne pred postupo-

vou skúškou). Vhodné by bolo dopl-

nenie oddelenia, 1 - 2 lekárov stačí aj 

začiatočníkov. Čo sa týka materiálne-

ho zabezpečenia oddelenia EKG Hol-

ter na 24 hodinové sledovanie pa-

cienta, ktoré sme získali s pomocou 

sponzorov doslúžilo a potrebovali by 

sme nové. Ďalej by bolo vhodné za-

bezpečiť ďalšie prístroje napr. ECHO 

kardiograf, ktorý má už vyše 20 ro-

kov.

Aké zmeny by oddelenie potrebo-

valo pre zvýšenie kvality poskyto-

vaných zdravotníckych služieb?

Pani primátorka spravila veľmi veľa 

pre záchranu nemocnice. Sľúbili, že 

RLP sa má vrátiť do regiónu v sep-

tembri tohto roku, čo je ešte 5 mesia-

cov, ale čo dovtedy? Ani rýchla lekár-

ska pomoc akútne lôžkové oddelenie 

v regióne nenahradí. V lete budú rôz-

ne výkyvy teplôt, hlavne starší ľudia 

to nebudú zvládať. V okolí je aj 23 ja-

zier, ktoré sú bohato navštevované.

Mesto Banská Štiavnica je zapísa-

né na listine kultúrneho dedičstva 

UNESCO, je z hľadiska histórie a kul-

túrnych pamiatok nesmierne cenné, 

s okolo 40 000 návštevnosťou roč-

ne, cez víkendy je tu v letnej sezóne 

okolo 1500 turistov, do mesta sa sťa-

hujú aj starí ľudia, ktorí potrebujú le-

kársku pomoc. Zrušením nemocnice 

sa čiastočne stratí atraktivita mesta, 

bude klesať počet obyvateľov. Mesto 

bez nemocnice bude ako kvet bez 

vody. Obyvatelia mesta sa stanú ob-

čanmi 2. kategórie. 

Za rozhovor poďakoval 

Michal Kríž

Zabráňme tomu, aby naši obyvatelia 
sa stali občanmi druhej kategórie

Môžeme si 
vyberať?
V  prípade, že vám ostane nevoľ-

no, prípadne dôjde k  úrazu a  je 

k vám privolaná rýchla zdravotná 

pomoc. Tá je riadená operačným 

strediskom. Nie vždy preto musíte 

byť prevezený na oddelenie v Žia-

ri nad Hronom. Rozhoduje závaž-

nosť vzniknutého zdravotného 

problému, ale aj kapacita daných 

zdravotníckych zariadení. V  situ-

ácii, že ste hospitalizovaná/ý v ľu-

bovolnej nemocnici a máte záujem 

dať sa preložiť do inej nemocnice, 

môžete o to požiadať a daná situ-

ácia bude riešená na základe doho-

dy alebo nedohody zdravotníckych 

zariadení.                                          rm

Čo hovorí krajský 
odborník?

K téme gynekologicko – pôrodníc-

keho oddelenia sa pre denník Plus 

1 deň 2. apríla vyjadril aj krajský od-

borník na gynekológiu a pôrodníc-

tvo pre BBSK Tibor Bielik. Okrem 

iného uviedol: „Z medicínskeho po-

hľadu sú určité štandardy nato, aby pô-

rod prebehol bezpečne... Môžu vzniknúť 

mnohé komplikácie ako napr. krváca-

nie. Vtedy musí byť možnosť operácie 

za účasti odborníkov viacerých špeciali-

zácií... Ja by som určite nešiel robiť šéfa 

do takej pôrodnice, ktorá nemá spomí-

nané zázemie. A nikto rozumný by to 

nespravil.”                                                         RM

K nemocnici
Zdá sa, že osud banskoštiavnickej 

nemocnice je už spečatený. Mali by 

sme si však pripomenúť, čo tomu 

predchádzalo. Najprv sa nenápad-

ne rušili hlavné oddelenia nemoc-

nice, aby sa nakoniec mohol vy-

niesť ortieľ o nevyhnutnej likvidácii 

posledného gynekologicko-pôrod-

nického oddelenia. 

Spoločnosť Penta, ako vlastník ne-

mocnice i  vedenie nemocnice zá-

merne pozabudli, že ich hlavnou 

povinnosťou bolo riešenie otázok 

spojených s  jej zachovaním, nevy-

nímajúc ani otázok personálnych. 

Je to scenár, ktorý sa v našich po-

meroch dosť často uplatňuje a kto-

rého výsledkom je vždy zámerná 

likvidácia zariadenia, v našom prí-

pade banskoštiavnickej nemocnice.

Eugen Kladivík

Vo štvrtok 31. marca 2016 

sa konalo pred nemocnicou 

v Banskej Štiavnici protestné 

zhromaždenie za zachovanie 

gynekologicko-pôrodníckeho 

oddelenia a proti zámeru 

reprofi lácie nemocnice 

v Banskej Štiavnici. 

Okrem organizátorov protes-

tu mnohých Banskoštiavničanov 

a  obyvateľov z  nášho regiónu pri-

šli podujatie podporiť aj primátor-

ka mesta Mgr. Nadežda Babiaková, 

Ing. Marián Zimmermann, zástup-

ca primátorky mesta, niektorí po-

slanci Mestského zastupiteľstva a 

Ing. Ivana Ondrejmišková, pred-

nostka MsÚ. Mrzí nás, že napriek 

snahe samosprávy mesta, ktorá vy-

víja maximálne úsilie na zachova-

nie interného a gynekologicko – pô-

rodníckeho oddelenia, jej samotní 

zástupcovia nedostali od organizá-

torov protestu žiadne ofi ciálne po-

zvanie ani požiadavku na vystúpe-

nie. Napriek tomu sa uvedeného 

podujatia zúčastnili a primátorka 

mesta vystúpila pred mnohopočet-

ným davom nespokojných občanov 

a  vo svojom príhovore ubezpečila 

všetkých prítomných, že súčasné ve-

denie Mesta Banská Štiavnica urobi-

lo pre zachovanie uvedených odde-

lení nemocnice všetko to, čo bolo 

potrebné a možné. Vzhľadom na tú 

skutočnosť, že Mesto Banská Štiav-

nica je menšinovým vlastníkom 

nehnuteľného majetku nemocnice 

(34%) a výkon zdravotnej starostli-

vosti zabezpečuje v plnej kompeten-

cii výlučne Svet zdravia, a.s, ktoré-

ho vlastníkom je investičná skupina 

Penta Investments, nemôže do súk-

romnej spoločnosti a jej podnikateľ-

ských aktivít vstupovať a zasahovať, 

môže len žiadať a rokovať s vlastník-

mi o možných riešeniach. O aktuál-

nej situácii nemocnice vás aj naďa-

lej budeme informovať na stránkach 

novín.  ŠN

Protest za zachovanie 
gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia v Banskej Štiavnici
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kam v BŠ 
a okolí ?

Organizátori protestu proti presu-

nu gynekologicko-pôrodníckeho 

oddelenia z Banskej Štiavnice do 

Žiaru nad Hronom a reprofi lizácii 

nemocnice v Banskej Štiavnici, by 

týmto radi vyjadrili poďakovanie 

všetkým, ktorí akýmkoľvek spôso-

bom prispeli, zúčastnili sa, sympati-

zovali s  protestom organizovaným 

dňa 31.3.2016 pred miestnou ne-

mocnicou.

Obyvatelia Banskej Štiavnice, ma-

mičky i zo vzdialenejších regiónov 

v  počte niekoľkých 100viek, pri-

šli na proteste vyjadriť svoj nesú-

hlas s jasným zámerom presunu 

gynekologicko-pôrodníckeho odde-

lenia z Banskej Štiavnice do Žiaru 

nad Hronom. Zároveň však aj ne-

súhlas s reprofi lizáciou nemocni-

ce a s ňou súvisiace zatvorenie in-

terného oddelenia. Zámer presunu 

oddelenia vychádza od súčasného 

vedenia prevádzkovateľa nemocni-

ce, ktorým je Svet zdravia, a. s. Pô-

rodnica v Banskej Štiavnici si za po-

sledných 20 rokov získala nielen v 

regióne, ale i na celom Slovensku 

dobré meno. A to najmä vďaka kva-

litnému tímu lekárov, sestričiek a 

progresívnemu prístupu k pôrodnej 

a popôrodnej starostlivosti o matky 

a deti, akú v širokom regióne nenáj-

deme. Dôkazom toho je ak skutoč-

nosť, že viac ako 3/4 z približného 

počtu 500 pôrodov ročne sú rodičky 

pochádzajúce z iných regiónov ako 

je Banská Štiavnica. Vďaka patrí 

primárovi oddelenia MUDr. Maria-

novi Špilovi, ktorý na proteste ne-

skrýval svoje sklamanie s krokmi 

Sveta zdravia a.s.. Vo svojom preja-

ve pred protestujúcimi vyjadril sku-

točnosť, že za celé pôsobenie gyne-

kologicko-pôrodníckeho oddelenia, 

nedošlo k žiadnemu vážnemu prí-

padu z následkom úmrtia matky 

alebo novorodenca pri pôrode. Rov-

nako ako nemocnica v Žiari nad 

Hronom, vážne prípady preváža-

jú stabilizované do Banskej Bystri-

ce. Z pohľadu bezpečnosti rodičky 

a najmä bezpečnosti novorodenca 

v prípade náhlych pôrodných ale-

bo popôrodných komplikácií je teda 

Banská Štiavnica rovnako „riziková“ 

ako Žiar nad Hronom.

Primár Marián Špila uviedol „My to 

všetci vnímame ako jednu veľkú kriv-

du, keď sa zatvára oddelenie, ktoré je 

vyhľadávané rodičkami z celého Slo-

venska. Nie sme stratoví, personálne 

a technicky sme vybavení na adekvát-

nej úrovni. Oddelenie sme si sami vybu-

dovali počas dvadsiatich rokov, nemali 

sme žiadny problém, fungovali sme tak 

ako v súčasnosti. Rodičky odchádza-

li spokojné, novorodenci živí a zdraví. 

Nevidíme dôvod, prečo by sa oddelenie 

malo zavrieť.“

Domnievame sa, že zabezpečenie 

potrebného lekárskeho tímu nielen 

pre gynekologicko-pôrodníckeho 

oddelenie ale i pre Interné oddele-

nie, je povinnosťou Sveta zdravia, a. 

s., ako prevádzkovateľa. Dôvody dl-

hodobej práceneschopnosti lekára, 

bez vopred pripravovaného záme-

ru zatvorenia interného oddelenia, 

by nemali byť dôvodmi na presúva-

nie a reštrukturalizáciu nemocníc. 

Obyvatelia nielen Banskej Štiavni-

ce nemôžu akceptovať stav, že v prí-

pade, ak kdekoľvek na Slovensku 

dôjde k práceneschopnosti lekára, 

automaticky dôjde aj k zatvoreniu 

akéhokoľvek oddelenia nemocni-

ce. Preto považujeme za povinnosť 

nájsť náhradného lekára prevádz-

kovateľom nemocnice, ktorým je 

Svet zdravia a. s.. Aj vďaka plánova-

nej reprofi lizácii, nemocnica v Ban-

skej Štiavnici v súčasnosti už nepre-

vádzkuje žiadne oddelenie, ktoré by 

poskytovalo urgentnú alebo akút-

nu zdravotnú starostlivosť. Dlho-

dobo už nemá oddelenie intenzív-

nej medicíny, chirurgie a od januára 

tohto roka ani interné oddelenie. V 

Banskej Štiavnici nie je dokonca ani 

Rýchla lekárska pomoc (RLP).

Na proteste vystúpila primátorka 

mesta Mgr. Nadežda Babiaková a 

uviedla, že má zabezpečený prísľub 

od Ministerstva zdravotníctva SR, 

podľa ktorého až od septembra 

2016 bude RLP v Banskej Štiavnici 

prevádzkovaná a uviedla, že takto 

bude RLP zabezpečená do konca 

roka 2019. Zároveň vo svojom vy-

stúpení poznamenala, že Mesto a 

jeho predstavitelia nemajú dosah 

na rozhodovanie vlastníkov siete 

nemocníc Svet zdravia, a.s., pretože 

Mesto má len podiel na vlastníctve 

budovy nemocnice. 

Samotný protest prišiel podporiť 

aj poslanec za hnutie Obyčajní ľu-

dia a nezávislé osobnosti (OĽaNO-

-NOVA) a člen Zdravotníckeho vý-

boru NR SR Marek Krajčí, detský 

kardiológ, ktorý vo svojom vystú-

pení uviedol: „Je absurdné, že v kra-

chujúcom slovenskom zdravotníctve 

chcú zrušiť práve to, čo perfektne fun-

guje. Túto pôrodnicu cielene vyhľadáva-

li matky z celého Slovenska, bez ohľadu 

na cestovanie, či vzdialenosť od domo-

va. Môže existovať lepší dôkaz o kvalite 

poskytovanej starostlivosti?“.

Podľa hovorcu spoločnosti Svet 

zdravia, a.s. Tomáša Kráľa, spo-

ločnosť trvá na medicínskych dô-

vodoch, ktoré viedli k rozhodnu-

tiu presťahovať banskoštiavnickú 

pôrodnicu do žiarskej nemocnice a 

svoje rozhodnutie už nezmení.

Uvedomujeme si, že vedieme boj 

s „veternými mlynmi“, no aj napriek 

tomu nechceme poľaviť vo svojej 

snahe a využijeme všetky dostupné 

možnosti ako túto situáciu zvrátiť. 

Za organizátorov protestu vieme 

povedať, že samotný protest pred 

miestnou nemocnicou nebol po-

sledným krokom, ku ktorému pri-

stúpime.

Organizátori protestu, obyvatelia 

mesta Banská Štiavnica a  širokej 

spádovej oblasti, požadujú zo stra-

ny Sveta zdravia, a.s. zabezpečiť:

Zachovanie gynekologicko pôrod-

níckeho oddelenia z Banskej Štiav-

nice v plnom súčasnom rozsahu na 

dobu neurčitú. Vytvorenie takých 

podmienok, ktoré prispejú k zveľa-

deniu gynekologicko-pôrodníckeho 

oddelenia v Banskej Štiavnici v dl-

hodobom horizonte.

Obnovenie činnosti interného od-

delenia v pôvodnom rozsahu, k dá-

tumu zatvorenia, so zabezpečením 

potrebného lekárskeho tímu na 

dobu neurčitú.

Veľké poďakovanie patrí všetkým 

podporovateľom.

Foto: Lubo Lužina

Mikuláš Pál, poslanec MsZ,

za organizačný tím, obyvateľov 

regiónu a jeho návštevníkov

Nedovoľme, aby sa prestali 
rodiť Štiavničania

8.4. Koncert pre dobrých ľudí. 

K medzinárodnému dňu Rómov. 

Vystúpia: TN3, Tomáš Gregor, 

Bad Karma Boy. Vstupné je dob-

rovoľné. Výťažok bude venova-

ný na podporu voľnočasových ak-

tivít detí zo Štiavnice. Art Cafe, 

18:00

8.4. Vernisáž výstavy Mitríková, 

Demjanovič / Zlatý zub. Na výsta-

ve bude premiéra fi lmu Zlatý zub 

(réžia: Peter Kováč). Schemnitz 

Gallery, 19:00

8.4. Semafor party. Vyber si svo-

ju farbu! Zelená-voľný, Oranžo-

vá-možno niečo bude/fl irt, Čer-

vená-zadaný/nemám záujem. 

Pražovňa, 21:00

9.4. Terra Permonia. Vynálezov-

ňa, mašinkáreň, fosforovňa a 

bambusovňa. Otvorené: 13:00-

17:00.

9.4. Stolnotenisový turnaj. Sú-

ťažiť budú jednotlivci aj družstvá 

v KD, v obci Počúvadlo.

9.4. Koncert: Robo Opatovský & 

Band Tour. Trotuar Cafe, 20:00

13.-14.4. Dielnička v  Kammer-

hofe. Batikovanie tašiek, 14:00-

16:00.

13.4. Komorná výstava malieb: 

Jozef V. Pituk ,,Svetlo!” Galéria J. 

Kollára, vernisáž 15:00.

14.4. Luft Academy prednáška: 

Ako na pozitívne PR pre váš biz-

nis. Prednáša Simona Budinská. 

Luft Coworking, 18:00

15.4. Výstava fotografi í: Lucia 

Papčová - Vydobyté priestory. Ga-

léria J. Kollára

15.4. Divadlo Pivovaru Erb: 

Všade dobre. Tragikomédia o 

dnešnom hektickom a povrch-

nom svete plnom materializmu. 

Hrajú: Z. Tlučková, P. Topoľský, 

R. Piško. 19:00

15.4. Live show: Suvereno. Pra-

žovňa, rezervácie: 0948 221 213

16.4. Otvorenie výstavy: Vtáky. 

Kaštieľ vo Svätom Antone, 14:00.

20.-21.4. Dielnička v  Kammer-

hofe. Hodvábne tašky, šále-maľo-

vanie, batikovanie. Kammerhof, 

14:00-16:00.

21.4. Vernisáž výstavy: My sa ne-

vieme sťažovať nahlas. Galéria J. 

Kollára, 11:00.

22.4. Náckova Štiavnica. 22. roč-

ník výjazdu Nácka starým vláči-

kom štiavnická Anča. Vestibul že-

lezničnej stanice, 15:30

Zmena programu vyhradená!

Región Banská Štiavnica
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Rodičia detí, ktorých dieťa 

dovŕši do 31.8.2016 šesť rokov, 

stoja pred dôležitým rozhod-

nutím, na ktorú školu zapísať 

svoje dieťa. 

Nie je to ľahká úloha a určite každý 

dobrý rodič zodpovedne zvažuje, čo 

bude pre jeho dieťa najlepšie. Tou- 

to cestou sa o  vašu priazeň uchá-

dza i Základná škola Jozefa Horáka. 

Vstup dieťaťa do základnej školy po-

važujeme za dôležitú životnú zmenu. 

Zaškolenie je jedným z najdôležitej-

ších životných medzníkov. Vstupom 

do školy sa zásadne mení spôsob ži-

vota dieťaťa. Školské dianie ovplyvní 

život žiaka na dlhý rad ďalších rokov. 

Pre úspešný školský začiatok je po-

trebné, aby dieťa, ktoré nastupuje do 

školy bolo zrelé. Pod pojmom školská 

zrelosť rozumieme telesnú, duševnú, 

spoločenskú a výchovnú vyspelosť 

dieťaťa. Deti, ktoré vstupujú do prvej 

triedy, by mali dokázať samostatne 

pracovať, byť trpezlivé, sedieť v trie-

de na určenom mieste, plniť školské 

povinnosti. Mali by sa vedieť podria-

ďovať pravidlám a nadväzovať nové 

kontakty so spolužiakmi. Takéto deti 

sú pripravené na úspešný školský za-

čiatok a môžeme o nich povedať, že 

sú zrelé. Je veľmi prospešné pred zá-

pisom vysvetliť dieťaťu o čo ide a ako 

bude daný deň prebiehať, aby vedelo, 

čo môže očakávať. Snažte sa mu deň 

zápisu opísať v  pozitívnom svetle, 

aby ste sa spoločne tešili. V deň zápi-

su buďte sami pokojní, aby ste nervo-

zitu neprenášali na dieťa. Dieťa veľ-

mi potrebuje cítiť vašu dôveru v jeho 

schopnosti. Buďte pripravení konať 

s rozvahou a pokojne, aj keď sa vy-

skytnú nečakané a náročné situácie 

(napr. dieťa môže protestovať a ne-

bude chcieť na zápis ísť). Povzbudzuj-

te ho, potrebuje cítiť vašu podporu. 

Počas zápisu pedagóg chvíľu hravou 

formou pracuje s dieťaťom (či rozo-

zná farby, základné geometrické tva-

ry, pomerové množstvo, veľkosť, prí-

padne kreslí obrázok alebo rozpráva 

podľa obrázku, recituje básničku ale-

bo spieva pesničku). Ide o orientač-

né posúdenie spôsobilosti dieťaťa 

na školu. Iste sa zamýšľate, či je vaše 

dieťa všestranne pripravené na vstup 

do školy, preto vám predkladáme zo-

znam zručností, ktoré by mal budúci 

žiačik zvládnuť. Ak zoznam menova-

ných zručností ešte nie je zvládnutý, 

nie je žiadny dôvod na paniku. Kaž-

dý sa vyvíja iným tempom, každý je 

iný, niekto je dobrý v tom a ten zas 

v inom, čo je dnes ťažké, zajtra bude 

hračkou ... všetko má svoj čas. Nič 

netreba tlačiť nasilu. Akceptujeme 

individualitu dieťaťa. 

Prvák by mal ovládať (Zdroj: www.

iedu.sk):

- samostatne sa obliecť a obuť

- pozapínať si gombíky a zaviazať 

šnúrky na obuvi

- samostatne sa najesť

- samostatne sa obslúžiť na WC, 

umyť si ruky, spláchnuť a pod.

- správne vyslovovať všetky hlásky

- vysloviť krátke slovo samostatne po 

hláskach

- vyjadrovať sa plynule aj v zložitej-

ších vetách

- spočítať predmety do „päť“

- interpretovať obsah krátkej roz-

právky

- poznať naspamäť detskú pesničku 

alebo básničku

- kresliť pevné a neroztrasené línie

- nakresliť postavu so všetkými zá-

kladnými znakmi (hlava, krk, trup, 

ramená atď. postava je anatomicky 

správne rozložená)

- vystrihnúť jednoduchý tvar podľa 

predkreslenej čiary

- poznať základné odtiene farebného 

spektra (červená, zelená, žltá, oran-

žová, fi alová atď.)

- orientovať sa v priestore, vie, kde je 

„vpredu“, „vzadu“, „hore“, „dole“, „vpra-

vo“, „vľavo“

Samotný deň zápisu neslúži na diag-

nostiku, či je vaše dieťa zrelé na ná-

stup do školy. Ak je vekovo vyhovujú-

ce, touto otázkou ste sa iste zaoberali 

dostatočne včas pred zápisom a ko-

munikovali s učiteľmi. V prípade vy-

slovenia pochybností o  zrelosti die-

ťaťa je vhodné navštíviť Centrum 

pedagogicko-psychologického pora-

denstva a prevencie. Ak dieťa po do-

vŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo 

školskú zrelosť, môže riaditeľ školy 

na základe písomnej žiadosti zákon-

ného zástupcu, rozhodnúť o odlože-

ní začiatku plnenia povinnej školskej 

dochádzky o jeden školský rok.  Po-

vinnou súčasťou žiadosti sú odpo-

ručenie všeobecného lekára pre deti 

a dorast a odporučenie príslušné-

ho zariadenia CPPPaP. Riaditeľ školy 

môže rozhodnúť o odklade začiatku 

plnenia povinnej školskej dochádzky 

dieťaťa aj na návrh materskej školy, 

ktorú dieťa navštevuje. Návrhu pred-

chádza odporučenie zariadenia vý-

chovného poradenstva a prevencie, a 

to s informovaným súhlasom zákon-

ného zástupcu. Zápis do 1. ročníka 

v ZŠ Jozefe Horáka sa uskutoční 

dňa: 13. apríla 2016 v čase: od 13.00 

hod. – do  17.00 hod. Ste srdečne ví-

taní, tešíme sa na vás!

Základná škola Jozefa Horáka

Zápis do 1. ročníka v Základnej škole Jozefa Horáka

Základná škola J. Kollára 

v Banskej Štiavnici na sídlisku 

Drieňová pozýva všetkých 

budúcich prváčikov na 

slávnostný zápis do prvého 

ročníka v šk. roku 2016/2017, 

ktorý sa uskutoční dňa 13. 

apríla 2016 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. ročníka 

(ANJ), na 2.stupni aj NEJ a RUJ

- vyučovanie v moderných počítačo-

vých učebniach, najnovšie aj v tableto-

vej triede, jazykové učebne, chemické 

laboratórium, fyzikálnu učebňu, hu-

dobnú triedu s karaoke štúdiom

- vyučovanie v  moderných triedach 

s  bielou keramickou tabuľou a  data-

projektorom

- 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, te-

nisový kurt)

- lyžiarsky výcvik pre žiakov 7. roční-

ka, plavecký výcvik pre žiakov 2. roč-

níka

- rôzne školské akcie počas celého 

školského roka – Šarkaniáda, Vianoč-

ná burza, Vianočná akadémia, karne-

val, Deň Zeme,...

- pobyt v školskom klube "Drieňováčik" 

od 6.00 do 16.00 hod. v samostatných 

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 prostred-

níctvom webovej stránky www.zsjkol-

lara.edupage.org, internetová 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 útvaroch

- možnosť zúčastniť sa poznávacích 

zahraničných zájazdov – Viedeň, Pa-

ríž, Londýn, Praha

- oddelenie mestskej knižnice i Cen-

trum voľného času v našej škole

- pedagogicko-psychologickú starost-

livosť v spolupráci s CCCPaP v B. Štiav-

nici

Našou snahou je, aby sa vaše deti v na-

šej škole cítili príjemne, mali z učenia 

radosť, získali nové vedomosti a roz-

hodne sa u nás nenudili. Na spoluprá-

cu s vami sa teší kolektív pracovníkov 

školy. Ďalšie info vám radi poskyt-

neme: www.zsjkollara.edupage.org, 

email: zsjkollara@gmail.com, č. tel.: 

045 692 06 27, 0911 370 041.

ZŠ J. Kollára

Zápis v ZŠ Jozefa KolláraZápis do 1. ročníka

CZŠ sv. F. Assiského v Banskej Štiav-

nici pozýva budúcich prváčikov a ich 

rodičov na Zápis do 1. ročníka 13. 

apríla 2016 od 13:00 do 17:00 

hod. 

Ponúkame: * zabezpečenie kvalit-

ného vzdelania, ale hlavne kresťan-

skú výchovu založenú na evanjelio-

vých princípoch v duchu katolíckej 

cirkvi, * moderné vybavenie a nové 

priestory, * odbornosť pedagógov, 

špeciálneho pedagóga, * rozvíjanie 

logického myslenia Hejného mate-

matika (www.ucmeradi.sk), * mo-

bilné laboratóriá na fyziku, chémiu, 

biológiu (systém Vernier), mobilné 

tabletové učebne informatiky Sam-

sung, iPad, jazykové laboratórium, 

* množstvo kvalitných záujmových 

krúžkov, ktoré  zabezpečujú aj repre-

zentáciu školy (Robotický krúžok, 

Výtvarné spracovanie materiálu, 

Florbal...), * ŠKD Klubáčik do 16:30

Na zápis si treba priniesť:

* rodný list dieťaťa, * 10 € na zošity 

a pomôcky

CZŠ sv. F. Assiského
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oznamy, pozvánky
spomienky

OZNAMY

Blahoželanie

Zakladajúca členka Klubu dô-

chodcov na Štefultove a  naj-

staršia ,,Štefultovská jašterička“ 

pani Cecília Andrášeková, sa 

dňa 16.apríla dožíva vzácne-

ho životného jubilea – 90 ro-

kov. Pri tejto príležitosti jej 

členky a  členovia Klubu dô-

chodcov na Štefultove želajú 

ešte veľa dobrého zdravia a ži-

votného optimizmu!

Milan Štencl

Jarný rez 
stromkov
Dňa 9.4.2016 o 10:00 hod. sa 

uskutoční na Štefultove jarný rez 

stromkov u Ing. Mariana Adam-

ského. Bližšie info na tel.č.: 0903 

250 921.  Michaela Mojžišová

Poďakovanie
Chceli by sme vyjadriť čo najsrdeč-

nejšie poďakovanie príslušníkom 

Mestskej polície v  Banskej Štiav-

nici, ktorí usmerňovali dopravu 

v  centre mesta počas veľkonoč-

ných sviatkov a  pomáhali s  par-

kovaním našim drahým veriacim 

pri návšteve kostolov, aj turistom, 

ktorých bolo v meste naozaj neú-

rekom. Ďakujeme za ich ochotu, 

ústretovosť a trpezlivosť.  J.B.

Dňa 26.3.2016 sa uskutočnilo 

v obradnej sieni banskoštiav-

nickej Radnice prijatie Jána 

Novotného, významnej 

osobnosti spišského a štiav-

nického baníctva druhej 

polovice 20. storočia, pri 

príležitosti jeho významného 

životného jubilea, 80 rokov 

života. 

Slávnostný príhovor Mgr. Nadeždy 

Babiakovej, primátorky mesta, ob-

sahoval aj nasledovné: „Náš jubilant 

pán Ján Novotný sa narodil 26.3.1936 

v  Levoči. Po skončení základnej ško-

ly pokračoval v štúdiu na strednej ško-

le, ktorú však z rodinných dôvodov, pre 

úmrtie otca, ukončil. Musel sa posta-

rať o rodinu a o svojich 5 súrodencov. V 

roku 1950 nastúpil do baníckeho učiliš-

ťa mangánorudných baní v Spišskom 

Štiavniku. Po ukončení prvého ročníka 

odišiel do Spišskej Novej Vsi, kde v roku 

1951 – 52 absolvoval 2 ročnú majstrov-

skú priemyselnú školu banícku. Po jej 

absolvovaní odišiel pracovať do Ostrav-

sko-karvinských baní, kde v závode Zá-

rubek  na šachte Alexander vykonával 

niekoľkomesačnú prax. Koncom roku 

1953 odišiel do Mangánorudných baní, 

závod Švábovce, kde vykonal funk-

ciu revírnika. Od roku 1957 pracoval   

v  Mangánorudných baniach, závode 

Kišovce. V roku 1960 bol opäť prelože-

ný do závodu Švábovce, kde vykonával 

funkciu zástupcu vedúceho banského 

úseku a krátko na to začal večerne štu-

dovať Priemyslovú školu  banícku, kto-

rú úspešne ukončil maturitnou skúškou 

v  roku 1961 v  Spišskej Novej Vsi. Od 

roku 1963 – 65  vykonával funkciu ve-

dúceho úseku a v roku 1966- 1969 ve-

dúceho hospodárskeho  strediska ťažby 

bane Švábovce. Súčasne v tomto období 

navštevoval Strednú priemyslovú ško-

lu strojnícku v Poprade, ktorú ukončil v 

roku 1971. Po jej absolvovaní začal vy-

konávať funkciu vedúceho investičných 

prác v banskej činnosti a vedúceho in-

vestičnej výstavby nového strojárske-

ho  závodu vo Švábovciach ako náhrad-

ného výrobného programu za ukončenú 

banskú činnosť. Po spustení prevádzky 

v  novom strojárskom závode v  r.1972 

zameraného na generálne opravy ban-

ských mechanizmov pre celé Sloven-

sko a  výrobu atypických oceľových 

konštrukcii začal vykonávať funkciu 

vedúceho odboru kádrovej a  personál-

nej práce. V roku 1973 odišiel pracovať 

do Železorudných baní, n.p., do závo-

du Slovinky, kde krátku dobu  pracoval 

ako revírnik na úseku Západ a násled-

ne prevzal funkciu vedúceho úseku Vý-

chod, v ktorej pôsobil až do roku 1978. 

Na sklonku roku 1978 odišiel na vlast-

nú žiadosť pracovať do Rudných baní 

Banská Bystrica, závod Banská Štiav-

nica, kde v rokoch 1979 – 1982 vykoná-

val funkciu vedúceho banského úseku. 

Po roku 1982 po rôznych organizačných 

opareniach vykonával funkciu vedúceho 

zmeny až do roku 1990, keď odišiel do 

starobného dôchodku po 37 rokoch od-

pracovaných v baníctve. Od roku 1995 

ako dôchodca, začal pracovať v štátnom 

podniku Povodie Hrona v Banskej Bys-

trici. Jeho posledná pracovná činnosť 

v roku 2003 – 2004 bola zameraná na 

výskum a  dokumentácie vodohospo-

dárskeho systému ako externého pra-

covníka Slovenskej agentúry životného 

prostredia. Roky na dôchodku spojil aj 

s  činnosťou v Banskoštiavnicko - hod-

rušskom  baníckom spolku, ktorého bol 

zakladajúcim členom v r. 1992 a bol čle-

nom riadiaceho výboru do r. 2006. Za 

dosiahnuté výsledky v  baníckom spol-

ku mu bolo v roku 2011 udelené vyzna-

menanie „Za zásluhy“ s  poradovým č. 

7. Je tiež členom Rudňanského baníc-

keho cechu v Rudňanoch a v roku 2004 

bola aj pri zrode myšlienky na založe-

nie Združenia baníckych spolkov a ce-

chov Slovenska, ktoré následne vzniklo 

v roku 2007 so sídlom v Banskej Štiav-

nici. Široko je známa jeho pestovateľ-

ská činnosť v oblasti exotických rast-

lín  a  chovateľstvo, 

zamerané na chov 

králikov.“ V závere 

prijatia si jubilant 

s  prítomnými 

členmi baníckeho 

spolku zaspieval 

aj banícku hym-

nu „Banícky stav“. 

Do ďalších rokov 

života mu želá-

me hlavné pev-

né zdravie a  aby 

mu ešte dlho vy-

držala aj jeho za-

nietenosť v objas-

ňovaní baníckej 

histórie štiavnic-

kého regiónu. 

Zdar Boh!

Milan Durbák

Ján Novotný osemdesiatročný

V marci 2016 uplynulo 

20 rokov, čo sa natrvalo 

,,umŕtvili“ stroje v Tabakovej 

továrni v Banskej Štiavnici. 

Na spomienku sme zorganizovali 

stretnutie bývalých zamestnancov, 

ktorí v  sobotu 2.apríla 2016 v  za-

riadení Strednej odbornej školy slu-

žieb a lesníctva prežili krásne odpo-

ludnie o  ktoré sa pričinili kolektív 

pani Ľuptákovej, hudobné rodinné 

trio Janka Kružlica, Zdeno Ivanič 

v  bufete a  sedem modeliek, ktoré 

prezentovali módu spred 33.rokov. 

  Veľká vďaka patrí primátorke mes-

ta pani Mgr. Nadežde Babiakovej 

za účasť, pozdravenie účastníkov 

a sponzorský dar.

Ďakujeme mimoriadne ochotným 

podnikateľom v meste, ktorí sa pri-

činili o to, že okolo 60 účastníkov si 

odnieslo spomienku na toto pekné 

stretnutie: Antalová Renáta, Cveč-

ková – papier, Hollá Anna, Ladzian-

sky Ivan, Balážová Viera, Tóth Mi-

roslav, Karabely Jozef, SBM – BŠ, 

Nemcová Zuzana, Mojžiš Ján, Po-

važanová Alena, Pačesa Ján, Piz-

zéria- UV, Buzíková Soňa, Donev, 

Halaj Štefan, Barák Ľubomír, Rá-

kayová Aneta, Luptáková- Racio, 

Čierny Marian, Ciglan Tomáš, Hei-

lerová Denisa, Kecskés Imrich... Za 

všetkých ďakujú 

organizátori 

Dvadsať rokov ,,PO“

Ján Novotný  foto Lubo Lužina

Art pódium
BBSK – Pohronské osvetové stre-

disko Žiar nad Hr. – Pracovisko B.

Štiavnica, Školský internát pri SOŠ 

služieb a lesníctva v B.Štiavnici a 

Mesto Banská Štiavnica srdečne 

Vás pozývajú na Art pódium 2016 

- prehliadku záujmovo-umeleckej 

činnosti a tvorivosti mládeže. Stre-

da, 13.4.2016 o 17.30 hod. Škol-

ský internát pri SOŠ služieb a les-

níctva, Kolpašská 9 (nad Lidlom) B. 

Štiavnica. Príďte povzbudiť mladé 

talenty. Na Vašu účasť sa tešia or-

ganizátori a účinkujúci. Bližšie info: 

0915 819 989, mail: petrova@osve-

taziar.sk.  POS
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V druhej polovici marca sa 

uskutočnilo v Banskej Štiavnici 

a v Hodruši-Hámroch niekoľko  

stretnutí baníkov. 

Prvým stretnutím bola dňa 

15.3.2016 posledná rozlúčka so 

slávnym semestrom Ing. Milanom 

Urbánekom, ktorý náhle a nečaka-

ne opustil tento svet dňa 11.3.2016 

vo veku nedožitých 85 rokov svojho 

života. Smútočné príhovory pred-

niesli Mgr. Nadežda Babiaková, pri-

mátorka mesta a Ing. Milan Durbák, 

ktorého príhovor obsahoval aj 

nasledovné: „Keď sa po roku 

1990 začal útlm rudného baníc-

tva na Slovensku, bol v roku 1992 

zrušený aj závod Rudných baní 

v Banskej Štiavnici. V tom istom 

roku bol založený aj Banskoštiav-

nicko-hodrušský banícky spolok, 

ktorého členom sa Ing. Urbánek 

stal v roku 1993 a bol mu vyda-

ný členský preukaz s číslom 103. 

Ing. Urbánek sa s nadšením zapo-

jil do práce v baníckom spolku, ne-

skôr sa stal členom jeho riadiace-

ho výboru, ktorého členom bol až 

do svojho skonu. Vo výbore ba-

níckeho spolku  zastával viace-

ré funkcie. V  období rokov 2003 

až 2009 bol vedúcim vzdeláva-

cej sekcie spolku známej pod ná-

zvom „Utorkové popoludnia“, 

ktorú prevzal po Ing. Ladislavo-

vi Sombathym. V roku 2003 sa začala 

písať jeho kapitola „Slávneho, vysoké-

ho a neomylného prezídia“ na baníckych 

šachtágoch, ktorú prevzal po JUDr. Ing. 

Jozefovi Karabellym. V tejto funkcii sa 

stal známym vo všetkých banských re-

giónoch Slovenska a vykonával ju veľmi 

zodpovedne až do roku 2013, kedy túto 

štafetu odovzdal mojej osobe... Za svo-

ju dlhoročnú prácu v baníctve bol ocene-

ný viacerými vyznamenaniami, z  kto-

rých vyniká štátne vyznamenanie „Za 

pracovnú vernosť“ a cena ministra „Za 

zásluhy o  technický a  investičný roz-

voj“. V  roku 2005 mu minister hospo-

dárstva SR udelil vyznamenanie „Za 

udržiavanie tradícií“. Za obetavú prá-

cu v baníckom spolku mu bolo v  roku 

2011 udelené spolkové vyznamena-

nie „Za zásluhy“ s poradovým číslom 3. 

V roku 2011 inicioval založenie tradície 

stretnutí banských inžinierov – veterá-

nov, akademikov starších ako 80 rokov, 

ktoré sa stali súčasťou programu „Aka-

demici v Banskej Štiavnici“ a bol hlav-

ným organizátorom jeho prvých pia-

tich ročníkov.“ Prínos  a  svetlý odkaz 

osobnosti Ing. Urbáneka zvýraznil 

vo svojej kázni aj pán kaplan Pavol 

Lojan. Za smútiacu rodinu sa so zo-

snulým dojemne rozlúčil Mgr. Pavol 

Brnčo. Smútočný sprievod odpre-

vadil zosnulého až po banskoštiav-

nickú Radnicu. Potom sa uskutočnil 

v reštaurácii Gallery smútočný šach-

tág, v závere ktorého sa, v súlade so 

starobylými akademickými tradícia-

mi Baníckej akadémie, vykonal aj 

akt rozbitia pivového krígľa, ktoré-

ho obsah pivného moku za zosnulé-

ho kamaráta vypili členovia prezidi-

álnej tablice. 

Druhým stretnutím bol 7. rudno-

banský šachtág, spojený so  5. Ro-

zálčianskym šachtágom a  16. Jo-

zefovským stretnutím, ktorý sa 

uskutočnil 16.3.2016 v Apreski bare 

Hotela Salamandra. Zúčastnilo sa 

ho vyše 60 osôb z Banskej Štiavni-

ce, z Hodruše–Hámrov, z Kremnice, 

z Pezinka, z Banskej Bystrice, z Ko-

šíc a z Novej Bane. Medzi nimi boli 

Prof. Ing. Michal Cehlár, PhD., de-

kan Fakulty BERG TU Košice, JUDr. 

Ing. Peter Kúkelčík, predseda Hlav-

ného banského úradu, Ing. Bohumil 

Néč, predseda Obvodného banské-

ho úradu v Prievidzi, Ing. Erik Som-

bathy, predseda Združenia baníc-

kych spolkov a  cechov Slovenska, 

Ing. Norbert Werner, podpredse-

da Slovenského združenia výrobcov 

kameniva, Mgr. Ján Havran, primá-

tor Novej Bane, Ing. Richard Kaňa, 

predseda baníckeho spolku, JUDr. 

Dušan Vilím, tajomník Združenia 

baníckych spolkov a cechov Sloven-

ska, Ing. Adolf Lunev, zástupca ria-

diteľa Rudné bane, š.p. B. Bystri-

ca, Ing. Ivan Bača, generálny riaditeľ 

Slovenská banská, s.r.o. Hodruša-

-Hámre. V  programe šachtágu boli 

aj 3 skoky cez kožu, prvý absolvo-

val Ing. Jiří Čuba, zamestnanec Slo-

venskej banskej, ktorým bol prijatý 

do baníckeho stavu. Ďalšie dva boli 

čestné skoky, prvý absolvovala Jo-

zefa Wernerová, členka baníckeho 

spolku, v  jej jubilejnom roku (70), 

druhý absolvoval Doc. Ing. Gabriel 

Kunhalmi, CSc., člen Košického ba-

níckeho a hutníckeho cechu, v jeho 

jubilejnom roku (80). Do výzvy Ing. 

Kaňu na prezentáciu „náckovských 

vtipov“ na tému „Nácko a  sex“ 

sa zapojilo spolu 12 aktérov, 

najúspešnejším bol Mgr. Bra-

nislav Séleš z Banskej Štiavni-

ce. V medzinárodnom pivnom 

Jozefovskom súboji zvíťazil 

Vladimír Jozef Halaj s  Hod-

ruše nad Jiřím Jozefom Ču-

bom z Českej republiky. Funk-

cionármi šachtágu boli Ing. 

Durbák – prezídium, Ing. Fe-

renc – kontrárium, M. Šesták 

– fuchsmajor, Mgr. Kružlic – 

kantor s  pomocou spevoko-

lu Štiavničan, Ing. Karabelly – 

pivný dispečer, ošliador držali 

– Bc. Kaňa a Ing. Gubriansky. 

Sponzormi podujatia boli Slo-

venská banská, s.r.o. Hodru-

ša- Hámre, Hotel Salamandra 

a banícky spolok. 

Tretím stretnutím bolo 10. 

valné zhromaždenie Združenia ba-

níckych spolkov a  cechov Sloven-

ska, ktoré sa uskutočnilo 17.3.2016 

v kine Akademik. Rokovanie, ktoré-

ho sa zúčastnili zástupcovia 30 ba-

níckych a hutníckych spolkov z ce-

lého Slovenska z  33 pozvaných 

spolkov, viedol Ing. Sombathy. Hos-

ťami rokovania boli Mgr. Babiako-

vá, primátorka mesta, prof. Cehlár 

a Ing. Ján Hrabovský, prezident Slo-

venskej baníckej spoločnosti a riadi-

teľ úradu Slovenskej banskej komo-

ry. Valné zhromaždenie rozhodlo aj 

o zložení riadiacich orgánov na bu-

dúce 4. ročné obdobie, predsedom 

bol opätovne zvolený Ing. Som-

bathy. Počas podujatia bolo zosnulé-

mu Ing. Urbánekovi udelené vyzna-

menanie sv. Barbory in memoriam, 

vyznamenanie prevzala jeho dcéra, 

Ing. Danuša Beňadiková. Podujatie 

organizačne a  hmotne zabezpečili 

banícky spolok a Združenie. Za po-

skytnutie priestorov patrí poďako-

vanie Mestu Banská Štiavnica. 

Zdar Boh!

Milan Durbák

Marcové banícke stretnutia

Spomienka na Ing. M. Urbáneka  foto L. Lužina

Kniha môj kamarát
J.A.Komenský povedal: ,,Nemilovať 

knihu, znemená nemilovať múdrosť a 

nemilovať múdrosť, znamená stávať sa 

hlupákom.“ 

Keďže je mesiac marec vyhlásený 

za mesiac knihy, deti z MŠ na  Brat-

skej ul. sa celý mesiac venovali kni-

hám rôzneho žánru. Prvé sa dozve-

deli ako vzniká kniha. Potom sme 

sa už venovali hlavne rozprávkam, 

ktoré sú deťom najbližšie. Nezabudli 

sme ani na poéziu, bájky, umelecko-

-náučnú literatúru, hádanky, vypo-

čítavanky. 2-3 ročné deti sa naučili 

veľa rečňovaniek a pomaly sa oboz-

namovali s najznámejšími rozpráv-

kami. Tie staršie deti už ,,čítali“ ma-

ľované príbehy, rozprávali dej podľa 

obrázkov a niektoré rozprávky zdra-

matizovali. Pokreslili a vystrihli sme 

si rôzne rozprávkové bytosti. Pomo-

cou lepiacej pásky sme ich polepili 

po triede tak, aby nám vznikli nové 

príbehy, ktoré sme si sami vymýšľa-

li. Poézia bola zameraná hlavne na 

básne o jarných kvetoch a zvierat-

kách. Z vedecko náučnej literatúry 

ich najviac zaujímali rôzne encyk-

lopédie a vyhynuté dinosaury. Skôr 

ako začali deti listovať v knihách, 

pripomenuli sme si pravidlá šetrné-

ho zaobchádzania s knihou: 1. Zo-

ber ma do čistých rúk, 2. Neklaď ma 

na vlhké a mastné miesto, 3. Neohý-

baj moje rožky, 4. Nevkladaj ceruz-

ku medzi listy, 5. Nečarbi do mňa, 

6. Nečítaj ma pri jedení. Knižnicu 

sa nám v tomto mesiaci nepodari-

lo navštíviť z dôvodu sťahovania sa. 

5-6 ročným deťom bol čítať rozpráv-

kové príbehy ujo Mrkvička. Bolo to 

veľmi zábavné a deťom sa to páčilo. 

Dúfame, že kniha ostane najlepším 

priateľom detí aj do budúcna, keď už 

budú navštevovať základnú školu.

Kol. MŠ Bratská 9

Pozvánka
Srdečne Vás pozývame na vernisáž 

výstavy Jarmily Mitríkovej a Dá-

vida Demjanoviča  s názvom Zla-

tý zub, ktorá sa uskutoční 8. aprí-

la 2016 o 19.00 hod. v Galérii 

Schemnitz, A. Sládkoviča 53/2, 969 

01 Banská Štiavnica. Kurátorom 

výstavy je Marek Kuchár. Súčasťou 

vernisáže výstavy Zlatý Zub bude 

premiéra rovnomenného fi lmové-

ho portrétu, ktorý vytvorila Galé-

ria Schemnitz. Výstava potrvá do 

16. mája 2016.Vašu účasť na verni-

sáži nám môžete potvrdiť na galle-

ry@schemnitz.sk alebo na tel. čísle 

0902 395 956. Tešíme sa na Vás! Za 

tím Schemnitz Gallery 

Monika Kováčová
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Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka

Aktuálne filmy v kine Akademik
Piatok 8.4. o 18:30 hod.Piatok 8.4. o 18:30 hod.
Nedeľa 10.4. o 18:30 hod.Nedeľa 10.4. o 18:30 hod.

SpoTlighTSpoTlighT

Životopisný/Historický/Thriller/Drá-Životopisný/Historický/Thriller/Drá-
ma, USA/Kanada, 2015, 129 min, ma, USA/Kanada, 2015, 129 min, 
MP:12, Vstupné: 4 € /ČSFD 82%/.MP:12, Vstupné: 4 € /ČSFD 82%/.
Skutočný príbeh, v ktorom reportéri Skutočný príbeh, v ktorom reportéri 
amerického denníka The Boston Glo-amerického denníka The Boston Glo-
be odhalili masívny škandál zneužíva-be odhalili masívny škandál zneužíva-
nia maloletých predstaviteľmi miest-nia maloletých predstaviteľmi miest-
nej arcidiecézy. Prípad nemal dopad nej arcidiecézy. Prípad nemal dopad 
len na hŕstku obvinených duchovných, len na hŕstku obvinených duchovných, 
ale otriasol celou katolíckou cirkvou. ale otriasol celou katolíckou cirkvou. 

Sobota 9.4. o 16:00 hod.Sobota 9.4. o 16:00 hod.

KUNg fU pANdA 3KUNg fU pANdA 3

Vstupné: 4 €Vstupné: 4 €

Sobota 9.4. o 18:30 hod.Sobota 9.4. o 18:30 hod.

ANoMAlisAANoMAlisA

Animovaný/Komédia/Dráma/Roman-Animovaný/Komédia/Dráma/Roman-
tický, USA, 2015, 90 min, MP:15, tický, USA, 2015, 90 min, MP:15, 
Vstupné: 4 € /ČSFD 69%/. Režisér Vstupné: 4 € /ČSFD 69%/. Režisér 
a scenárista Charlie Kaufman sa rád a scenárista Charlie Kaufman sa rád 
hrabe ľuďom v hlave. Tvorca, ktoré-hrabe ľuďom v hlave. Tvorca, ktoré-

ho osobitý rukopis ozdobil fi lmy ako ho osobitý rukopis ozdobil fi lmy ako 
Adaptácia, Večný svit neposkvrnenej Adaptácia, Večný svit neposkvrnenej 
mysle, alebo V koži Johna Malkoviča mysle, alebo V koži Johna Malkoviča 
sa vrátil k svojej obľúbenej téme aj v sa vrátil k svojej obľúbenej téme aj v 
snímke Anomalisa. Michael Stone sa snímke Anomalisa. Michael Stone sa 
veľmi úspešne živí ako životný motivá-veľmi úspešne živí ako životný motivá-
tor, teda ako človek, ktorý i tomu naj-tor, teda ako človek, ktorý i tomu naj-
väčšiemu smoliarovi vysvetlí, ako žiť väčšiemu smoliarovi vysvetlí, ako žiť 
tak, aby sa mal čo najlepšie a bol v ži-tak, aby sa mal čo najlepšie a bol v ži-
vote šťastný, úspešný a spokojný. Do-vote šťastný, úspešný a spokojný. Do-
káže výborne poradiť iným, ale sám káže výborne poradiť iným, ale sám 
sebe nie. sebe nie. 

Nedeľa 10.4. o 16:00 hod.Nedeľa 10.4. o 16:00 hod.

PAT A MAT vo fi lMePAT A MAT vo fi lMe

Animovaný/Rodinný, Česko, 2016, 80 Animovaný/Rodinný, Česko, 2016, 80 
min, Vstupné: 4 €. Známa dvojica v min, Vstupné: 4 €. Známa dvojica v 
roku 2016 oslavuje 40. narodeniny a roku 2016 oslavuje 40. narodeniny a 
doteraz sa na striebornom plátne ešte doteraz sa na striebornom plátne ešte 
nepredviedla. Pre kutilov ich kalibru nepredviedla. Pre kutilov ich kalibru 
to ale samozrejme nemôže byť žiaden to ale samozrejme nemôže byť žiaden 
problém. Obzvlášť, keď na povale majú problém. Obzvlášť, keď na povale majú 
krabice plné fi lmov a pod schodami krabice plné fi lmov a pod schodami 
premietačku, na ktorej svojim fanúši-premietačku, na ktorej svojim fanúši-
kom radi odpremietajú svoje príhody. kom radi odpremietajú svoje príhody. 
Neboli by to ale oni, ak by sa nestretli Neboli by to ale oni, ak by sa nestretli 

s celým radom nástrah. s celým radom nástrah. 

Utorok 12.4. o 18:30 hod.Utorok 12.4. o 18:30 hod.

MAllorYMAllorY

Dokumentárny, Česko, 2015, 101 min, Dokumentárny, Česko, 2015, 101 min, 
Vstupné: 3 € /ČSFD 79%/. Po uni-Vstupné: 3 € /ČSFD 79%/. Po uni-
kátnych časozberných dokumentoch kátnych časozberných dokumentoch 
Marcela, René a Katka prichádza do-Marcela, René a Katka prichádza do-
kumentaristka Helena Třeštíková s kumentaristka Helena Třeštíková s 
novým fi lmom, v ktorom 13 rokov sle-novým fi lmom, v ktorom 13 rokov sle-
duje hlavnú hrdinku Mallory, ktorá sa duje hlavnú hrdinku Mallory, ktorá sa 
po ťažkých životných peripetiách od-po ťažkých životných peripetiách od-
hodlane snaží vrátiť do bežného života. hodlane snaží vrátiť do bežného života. 
Život sa s ňou nemaznal, ona sa však Život sa s ňou nemaznal, ona sa však 
po narodení syna dokázala vymaniť z po narodení syna dokázala vymaniť z 
drogovej závislosti a zvládla aj obdo-drogovej závislosti a zvládla aj obdo-
bie, kedy sa ocitla s dieťaťom na ulici a bie, kedy sa ocitla s dieťaťom na ulici a 
žila ako bezdomovec. žila ako bezdomovec. 

Štvrtok 14.4. o 18:30 hod.Štvrtok 14.4. o 18:30 hod.

MojA TUčNÁ gréckA MojA TUčNÁ gréckA 

svATbA 2svATbA 2

Komédia, USA, 2016, 93 min, MP:12, Komédia, USA, 2016, 93 min, MP:12, 
Vstupné: 4 €. Ľudia sa menia. Gréci Vstupné: 4 €. Ľudia sa menia. Gréci 
nie. Pokračovanie úspešnej komédie.nie. Pokračovanie úspešnej komédie.

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

Vážení lúštitelia!

Výhernú poukážku na konzumáciu v 

hodnote 10,-eur v pizzérii, reštaurácii 

Black M, Nám. sv. Trojice 6/2, Banská 

Štiavnica si výherca môže vyzdvihnúť 

v redakcii ŠN. Správne znenie krížov-

ky z č.11/2016: „Dobrota je jediná in-

vestícia, ktorá sa vždy oplatí.“ Výhercom 

sa stáva Zdena Rabatinová, Akade-

mická 12, Banská Štiavnica. Srdeč-

ne blahoželáme! Tento týždeň hráme 

o poukážku na konzumáciu v hodno-

te 10,-eur v pizzérii, reštaurácii Black 

M, Nám. sv. Trojice 6/2, Banská Štiav-

nica. Vašou úlohou je správne vylúš-

tiť krížovku a zaslať ju spolu s kupó-

nom do redakcie ŠN v termíne do 

18.4.2016.

V tajničke sa ukrýva výrok Aristotele-

sa: ,,Milovať znamená...“ (Dokončenie v 

tajničke)

A., Začiatok tajničky,

B., Ženské meno, morský živočích, 

stará vec, mesto na Morave,

C., Predložka, potopená loď, časť úst, 

žena, predložka 2.pád,

D., WC, nitka, čistia praním, kárička, 

otravné látky,

E., Napodobňuj muchu, lesy, halušky 

(česky), luhá bez ,,u“,

F., Obojživelník, Rudolf, žen. meno, 

meno Amstronga,

G., Citoslovce radosti, nemocná, je 

zamilovaný, vrch v Slovenskej re-

publike,

H., Podpis anonyma, otec (maďar-

sky), je nerozhodný, výr, značka dys-

prozia,

I., Jedna (v Ríme), Otília, plynné 

skupenstvo vody, zobúdza, prístav,

J., Erika, Alžbeta, niečo, Nemecké 

mesto,

K., 2.časť tajničky, Eman,

L., Dal na nohy, pštros, Daniel, 995 

(v Ríme),

M., Protaktínium, Koniec tajničky, 

ostrov vo východosibírskom mori, 

ruská rieka, dvojhláska,

1., Existuj, 3.časť tajničky, 5.časť 

tajničky, mesto na východnom Slo-

vensku,

2., Eduard, naozaj, Norbert, áno,

3., Popevok, vnúčik, drevené obyd-

lie, hrá sa s ním hokej,

4., Amper, rev, čierne zlato, miešaný 

nápoj,

5., Trasa, bojový pokrik, mocne,

6., Sedadlo na koči, dá do ruky, buniči-

na, značka kozmetiky,

7., Iniciálky Boučka, nástroj na písa-

nie, trepe, kosí,

8., Triesky, končatina, čudná vec,

9., Jedia (exp.), výklenok v stene, za-

poj sa do bitky,

10., Označenie áut Nitry, robí, sused-

ka,

11., Koncovka zdrobnenín, jednodu-

chý nástroj, je na nohách – ide, stred 

slova Romanka,

12., Meter, nočné kluby, lapá zver, 

Benjamín,

13., Nádoba na popol mŕtvych, zväč-

šovacie sklo, dozobaj,

14., Sekaj, štát v USA, pani v Španiel-

sku, pleť,

15., Nula - nula, 4.časť tajničky.

Pomôcky: Brno, Ohio, Bonn, LB, 

bols, Chopok, Ojan.

Pripravuje: Anna Rihová

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

Kupón č. 13
Krížovka



10
číslo 13 • 7. apríl 2016

sn@banskastiavnica.skKULTÚRA

Dňa 21.2.2016 sa v ZUŠ 

v Banskej Štiavnici konalo 

vyhodnotenie už 18. ročníka 

regionálnej výtvarnej súťaže 

Salamander očami detí 

a mládeže. 

Vyhodnotenia sa zúčastnili PaedDr. 

Viera Ebert z  Odboru školstva pri 

MsÚ, p. riaditeľka ZUŠ Mgr. Irena 

Chovanová, členovia poroty Mgr. 

Miroslava Knezovičová, výtvarníčka 

Oľga Kuchtová, organizátori, autori 

súťažných prác, ich vyučujúci a nie-

ktorí rodinní príslušníci mladých ta-

lentovaných výtvarníkov.

Vyhlasovateľmi súťaže sú každo-

ročne BBSK – Pohronské osvetové 

stredisko Žiar nad Hronom – Praco-

visko Banská Štiavnica a Mesto Ban-

ská Štiavnica, s vyhodnotením nám 

už tradične veľmi pomohla ZUŠ – 

priestory, členstvo v porote, prípra-

va výstavy..., za čo úprimne ďakuje-

me.

Členovia odbornej poroty oceni-

li nadanie a kreaitivitu mladých vý-

tvarníkov pri stvárnení tejto nie tak 

ľahkej témy.

Do súťaže sa zapojilo 5 škôl s  vyše 

200 súťažnými prácami.

Výsledková listina súťaže:

1. kategória: 1. - 3. roč ZŠ

Nelka Buzalková, CZŠ Bnaská Štiav-

nica - 1. miesto

Tatiana Chovanová, CZŠ Banská 

Štiavnica - 1. miesto

Ivka Šavoltová, ZŠ J. Horáka Banská 

Štiavnica - 2. miesto

Samuel Kuka, CZŠ Banská Štiavnica 

- 2. miesto

Viktória Celderová, ZŠ J. Horáka 

Banská Štiavnica – 3. miesto

2. kategória: 4. - 6. roč. ZŠ

Ninka Buzalková, CZŠ BŠ - 1. miesto

Tomáš Tököli, CZŠ BŠ - 1. miesto

Dávid Turták, Adrián Krno, Jakub 

Volfi nau - všetci zo ZŠ J. Horáka  – 2. 

miesto (spoločná práca)

Zuzana Maruniaková, CZŠ BŠ - 2. 

miesto

Alica Hornická, ZŠ J. Kollára BŠ – 3. 

miesto

Viktória Jágerská, CZŠ BŠ - 3. miesto

Sofi a Angušová, ZŠ J. Horáka - 3. 

miesto

3. kategória: 7. - 9. roč. ZŠ

Ján Glézl, ZŠ. J. Horáka BŠ - 1. miesto

Mária Blaškovičová, CZŠ BŠ - 2. 

miesto

Veronika Bačíková, CZŠ BŠ - 2. 

miesto

Katarína Freigartová, CZŠ BŠ – 3. 

miesto

Sára Mišutová, ZŠ J. Kollára BŠ – 

Čestné uznanie

Alžbeta Chladná, ZŠ J. Kollára - Čest-

né uznanie

Hanka Freigertová, CZŠ BŠ – Čestné 

uznanie

Mária Šemodová, CZŠ BŠ – Čestné 

uznanie

ZUŠ:

Hanka Gavlasová, Karolína Lepáče-

ková, Nelka Diviaková – ZUŠ Ban-

ská Štiavnica – spoločná práca - dip-

lom "Za kreatívne stvárnenie témy".

V  mene organizátorov ďakujem 

všetkým, ktorí akoukoľvek formou 

pomohli pri príprave tohto podu-

jatia – súťažiacim, ich vyučujúcim, 

porote, ZUŠ, zvlášť ďakujem spon-

zorom – Mestu Banská Štiavnica – 

pani primátorke Mgr. Nadežde Ba-

biakovej a p. Ľubomírovi Barákovi 

za sladkosti pre deti. Víťazom blaho-

želáme a želáme veľa ďalších úspe-

chov.

Za organizátorov 

Mária Petrová

Salamander očami detí a mládeže

Pozvánka 
na brigádu a opekačku

Iniciatíva banskoštiavnických učite-

ľov sa chystá na prvú jarnú brigádu 

do prírody. Pozývame učiteľov, ro-

dičov, žiakov i študentov, ktorí chcú 

priložiť ruku k dielu a pomôcť nám 

počistiť znečistenú prírodu. Bri-

gáda sa bude konať v sobotu 9.4. 

od 13.00 hod. na ulici SNP a P.O. 

Hviezdoslava (pod Kalváriou hneď 

za Garáž pubom.) Na pláne je i ope-

kačka (grill párty). Mäsiarstvo Stra-

čina prisľúbilo podporu našej akcii 

- sponzorsky nás podporia svojimi  

výrobkami, za čo im veľmi pekne 

ďakujeme. Okrem brigády môže-

me náš čas využiť na zoznámenie a 

rozhovory o školstve i bežnom živo-

te. Keďže štrajková pohotovosť stále 

pretrváva, i tu bude čas na rozhovo-

ry, prečo sme sa zapojili do štrajku a 

aké zmeny v školstve očakávame. Čo 

si priniesť? Dobrú náladu, poprípa-

de rukavice a niečo na opečenie. Te-

šíme sa na vás. V prípade zlého po-

časia (sneženie, dážď, mrholenie) sa 

akcia presúva na najbližšiu sobotu 

(16.4). Za Iniciatívu banskoštiavnic-

kých učitelov

Tatiana Adamská

Náckova štiavnica
Slávny a neomylný prípravný výbor 

podujatia obrovského kultúrno-

-spoločenského významu Náckova 

Štiavnica oznamuje všetkým čita-

teľom (ktorí nevedia čítať, tým nak 

to niekto povie), že toto podujatie 

sa bude konať 22.4.2015. Kto už 

zabudol o aké podujatie ide, tomu 

pripomíname, že je to súťaž v pred-

nese náckovských vtipov, príhod, 

anekdot... "v štiavničtine". Súťaží sa 

o nebársaké ceny (napríklad Cena 

pani primátorky Banskej Štiavnice, 

Cena BŠHBS, Cena POS ...), preto 

sa začnite už teraz pripravovať, aby 

ste v hanbe netostali a my s vami. 

Všetko ostatné k podujatiu – kde, 

kto kedy, s kým, ako – budete mať 

na pozvánkach, plagátoch a tiež v 

Štiavnických novinách (tak sleduj-

te, čítajte a tým, ktorí nevedia čítať, 

to povedzte). A hlavne pripravujte 

sa!!! Toto sa dáva na známosť všet-

kým záujemcom z celého sveta, ale 

hlavne z Banskej Štiavnice, Hodru-

še, Zvolena a širšieho okolia. 

Slávny a neomylný 

prípravný výbor

V sobotu 2.apríla v Kostole 

nanebovzatia Panny Márie 

vystúpil 40 členný zmiešaný 

britský zbor sheffi eldskej 

katedrály, ktorý asistuje pri 

bohoslužbách. 

V zaplnenom kostole hostí privítal 

vedúci oddelenia kultúry, športu a 

mediálnej komunikácie Ing. Ras-

tislav Marko. Mesto Banská Štiav-

nica pripravilo v spolupráci s rím-

skokatolíckym farským úradom, 

agentúrou Th e Prague Concert Co. 

už po niekoľký krát takýto ojedine-

lý umelecký zážitok. Vo vyše hodi-

novom vystúpení zbor, ktorý pre-

zentuje svoje nahrávky v rádiu a TV, 

chodí na turné po Veľkej Británii a 

vystupuje v zahraničí (vrátane USA, 

Holandsku, Nemecku, Francúzsku, 

Maďarsku a Českej republike) sa 

predstavil 9 skladbami od svetozná-

mych hudobných skladateľov, me-

dzi ktorými nechýbala ani svetozná-

ma skladba Gloria od Wolfganga 

Amadeusa Mozarta. Zbor, ktorý 

produkuje CD nahrávky a získal oce-

nenie od kritiky a hudobnej tlače. 

V Sheffi  elde neexistuje žiadna špe-

ciálna škola pre spevákov, preto tí, 

ktorí radi spievajú (chlapci vo veku 

medzi 7 a 10 rokom, alebo dievčatá 

medzi 10 a 13 rokom) sa môžu pri-

hlásiť do zboru. Počas pôsobenia v 

speváckom zbore, choralisti dosta-

nú bezplatné individuálne hodiny 

spevu a lekcie hudobnej teórie. V 

chráme kostola každá skladba, kto-

rá odznela, mala jedinečnú atmosfé-

ru a výpovednú kultúrnu hodnotu. 

Tí, ktorí sa prišli pozrieť na koncert 

boli očarení, čo sa vzácni britskí hos-

tia mohli presvedčiť na záver pri bu-

rácajúcom potleskom, ktorý si vy-

žiadal prídavok. Je potešiteľné, že aj 

napriek tomu, že nie je ešte hlavná 

turistická sezóna a bohaté kultúrne 

leto je pred dverami, takýto žáner si 

našiel svojich priaznivcov. Verím, že 

podobných hudobných skvostov sa 

organizátorom podarí prilákať do 

nášho mesta čo najviac.

Michal Kríž

Sheffi eldský katedrálny zbor  foto Michal Kríž

Sheffi eld Cathedral Choir 
v Banskej Štiavnici
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Oblastné majstrovstvá 

15. kolo sa hralo 2.4.2016

Sitno Banská Štiavnica - OŠK Hod-

ruša Hámre 3:1 (0:1). Góly: 57., 80. 

Kminiak,75. Chmelina. Zostava: Ju-

rica – Číž (65.Šima), Roško, Kmeť 

(46.Barák Ľ.), Kušión, Chmelina, Ba-

rák N., Necpal, Neuschl A. (46.Beňa-

dik), Ferenčík M., Kminiak

Po trojbodovom zisku v uplynulom 

kole z ihriska súpera, sme na domá-

com ihrisku privítali susedov z Hod-

ruše Hámrov. Úvodné dejstvo zá-

pasu nám herne nevyšlo. I keď sme 

mali územnú prevahu, do šancí sme 

sa veľmi nedostávali. Predsa sme sa 

mohli ujať vedenia v 14.min., keď 

po závare v 16-ke nedokázali preko-

nať brankára hostí. Najskôr Feren-

čík a hneď na to i Chmelina. Hostia 

mali jedinú šancu v 37.min., ktorú i 

gólovo zakončili, keď po centri z pra-

vej strany si loptu nešťastne vrazil do 

vlastnej siete náš hráč.

Do 2. polčasu naše mužstvo i s dvo-

mi zmenami v zostave nastúpilo s 

úmyslom o otočenie výsledku. Zlep-

šenou hrou sme sa čoraz častejšie za-

čali dostávať i do šancí. V 57.min. za-

hral nešťastne rukou vo svojej 16-ke 

obranca hostí a nariadený pokuto-

vý kop bezpečne premenil Kminiak 

a vyrovnal na 1:1. Do vedenia mohli 

sa dostať hostia, keď od 68. min. do 

73.min. zahodili tri veľké šance, čo 

ich v ďalšom priebehu asi dosť mr-

zelo. Kušión v 75.min., kolmou pri-

hrávkou vysunul Chmelinu, ktorý 

nedal brankárovi šancu a otočil skó-

re zápasu v náš prospech. Dokona-

lý obrat v zápase dokončil v 80.min. 

Kminiak, ktorý peknou hlavičkou po 

presnom centri Kušióna strelil náš 

tretí gól. Hostia i keď sa snažili, v po-

sledných minútach sa im výsledok 

zmeniť už nepodarilo.

IV. liga dorast

17. kolo hralo sa 2.4.2016

FK Prestavlky - Sitno Banská Štiavni-

ca 1:1 (1:0) predčasne ukončené v 83. 

min. Góly: 68.min. Meňuš L. Vylúče-

ný: 48. Binder O., 83.min.Boroška. 

Zostava: Greguš – Kuma, Binder O., 

Binder Š., Vilmon, Boroška, Šemoda, 

Javorský, Nedoroščík, Meňuš L., Šu-

hajda. Zápas bol predčasne ukonče-

ný v 83. min. pre inzultáciu hlavného 

rozhodcu naším hráčom.

Kto?, Kedy? a S Kým?

Oblastné majstrovstvá OBFZ ZH

16. kolo hrá sa 10.4.2016 o 15.30 

hod.

ŠK Voznica - Sitno Banská Štiavnica

IV. liga dorast

18. kolo hrá sa 9.4.2016 o 14.00 hod.

Sitno Banská Štiavnica - ŠK Prameň 

Kováčová

II. liga starších a mladších žiakov

16. kolo hrá sa 9.4.2016 o 10.00 hod. 

a 12.00 hod. Sitno Banská Štiavnica - 

FK Iskra Hnúšťa Ivan Javorský

Zlepšenou hrou sme otočili výsledok

V dňoch 2.-3.4. sa uskutočnili 

v Šamoríne Medzinárodné 

majstrovstvá Slovenska v 

plávaní vekových kategórií 25 

roční a starší. 

Náš klub SiBŠ zastupoval Rado 

Nemčok v kategórii 35-39 rokov 

v troch disciplínach: 50m motý-

lik časom 31,01 obsadil 3. miesto, 

200m voľný spôsob 2:22,3 2. 

miesto a na 800m voľný spôsob 

časom 10:26,5 obsadil 1. miesto. 

Pretekov sa zúčastnili plavci zo 

Slovenska, Čiech, Ukrajiny, či Ma-

ďarska. V nedeľu 3.4. sme štar-

tovali na ČSOB maratóne v Bra-

tislave. Na polmaratónsku trať 

vybehlo aj niekoľko Banskoštiav-

ničanov. Osobné rekordy si utvo-

rili František Belohorec časom 

1:24:23 s. aj Róbert Benčaj ča-

som 1:32:25 s. Za klub KMT Ban-

ská Štiavnica Rado Nemčok s ča-

som 1:37:09 s. a Tomáš Nemčok 

časom 1:38:22 s. bežali za svojimi 

osobnými rekordmi. Na tejto trati 

štartovalo 1 900 mužov. Zvíťazil 

maďarský pretekár Koszár Zsolt 

časom 1:06:50 s. pred Slovákom 

Jozefom Urbanom. Na maratón-

skej trati zvíťazil český pretekár J.

Čípa za 2:27:41 s. Medzi ženami 

triumfovala maďarská pretekárka 

Zsófi a Bódi za 3:12:39 s.

KMT BŠ

Medzinárodné majstrovstvá SR 
v plávaní a maratón

Ján Čamaj 
päťnásobný majster Slovenskej 

republiky

Počas víkendu 2. a 3.apríla sa na 

osemdráhovom krytom bazéne 

v Šamoríne – Čilistove uskutočnili 

Medzinárodné majstrovstvá Slo-

venskej republiky kategórie Mas-

ters. Zúčastnilo sa ho viac ako 300 

pretekárov zo Slovenska a zahra-

ničia. Vynikajúce sa darilo Jánovi 

Čamajovi, ktorý sa stal päťnásob-

ným majstrom Slovenskej repub-

liky, ešte mu patrí druhé a  tre-

tie miesto. Na treťom mieste sa 

tiež umiestnili Renáta Hriňáková 

a Hubert Hilbert. Plavcom blaho-

želáme a prinášame výsledky:

1. Čamaj Ján (1978) - 3. 50m 

VS- 27.25; 2. 100m VS- 1:00.52; 

1. 50m Z- 31.82; 1. 100m Z- 

1:08.28; 1. 50m P- 35.67; 1. 100m 

PP- 1:07.70; 1. 200m PP- 2:27.84.

2. Hilbert Hubert (1972) - 3. 50m 

Z- 33.72.

3. Hriňáková Renáta (1967) - 3. 

50m P- 45.03; 4. 100m P- 1:40.17; 

7. 100m PP- 1:32.70.

4. Šiško Róbert (1975) - 4. 50m P- 

36.33.

Vysvetlivky:

VS- voľný spôsob, Z- znak, P- 

prsia, PP- polohové preteky.

Spracoval: Filip Golian

PK Banská Štiavnica

9. kolo

Slovan Nová Baňa - Opevnenie Klo-

pačka Banská Štiavnica 4,5:3,5

Za Banskú Štiavnicu vyhral E. Hu-

dec, remizovali Korbeľa, Toma, Ko-

leda, T. Hudec a Jancsy

TJ Slávia TU Zvolen - FTC Fiľakovo 

B 4,5:3,5

ŠO Podbrezová - ŠK Magnezit Jel-

šava B 4,5:3,5

ŠK Vinica - ŠK Orlová Pohorelá 7:1

ŠK Slovan Sliač - ŠK Veža CVČ Ban-

ská Bystrica B 3,5:4,5

ŠK Podpoľanie Detva - PŠK Rimav-

ská Sobota 3,5:4,5

Standa Kuchyňa

Tabuľka:

3. liga v šachu skupina C2

1 ŠO Podbrezová 9 9 0 0 27 49,0

2 ŠK Vinica 9 7 0 2 21 47,0

3 TJ Slávia TU Zvolen 9 6 2 1 20 43,5

4 ŠK Slovan Sliač 9 5 0 4 15 32,0

5 ŠK Magnezit Jelšava B 9 4 1 4 13 39,5

6 ŠK Veža CVČ Ban. Bystrica B 9 4 1 4 13 37,5

7 Opevnenie Klopačka Ban. Štiavnica 9 4 1 4 13 36,5

8 ŠK Podpoľanie Detva 9 4 0 5 12 36,5

9 Slovan Nová Baňa A 9 3 0 6 9 35,5

10 FTC Fiľakovo B 9 3 0 6 9 30,0

11 PŠK Rimavská Sobota A 9 1 1 7 4 26,0

12 ŠK Orlová Pohorelá 9 1 0 8 3 19,0

Plaváreň
Otváracie hodiny platné od 

29.3.2016: Plavecký bazén:

PO: Zatvorené

UT: 11:00 – 20:30 

(15:00 – 17:00 – celý bazén PK)

ST – PI: 13:00 – 20:30 

(15:00 – 17:00 – celý bazén PK)

SO – NE: 14:00 – 20:00

PK – Plavecký klub Banská Štiavnica
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služby

  Kúpim 2-izbový byt v BŠ, tel.č.: 

0903 624 886

  Predám zrekonštruovaný 1-izbo-

vý byt vo Sv. Antone a 3-izbový byt 

na sídl. Drieňová, super cena, tel. č.: 

0948 959 697

  Predám chatku s pozemkom, te-

l.č.: 0915 435 890

  Som na invalidnom vozíku a 

hľadám opatrovateľky na soboty 

a nedele. Práca na celý deň, sluš-

ný zárobok. Info na tel.č.: 0904 

110 869

  Staviam kamenné múry, klen-

by, podlahy a iné podľa požiada-

viek, cena za m² od 35,-Eur. Kon-

takt: 0904 845 562

reality

prácappppppppppppp

 Hotel Salamander prijme do za-

mestnania recepčnú/recepčného a 

chyžnú, bližšie info na tel.č.: 0908 

878 664, email: hotelsalamander@

gmail.com.

 Hľadáme spoľahlivého komu-

nikatívneho pomocníka v otvore-

nej kuchyni v prevádzke BS Stre-

etfood. Pracovná náplň: pomoc v 

kuchyni, predaj jedál, rozvoz. Záu-

najlepšie ceny v meste

CITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

0,55/km
v BS

U nás máte pizze už od 2,50 €2,50 € 
a denné menu od a denné menu od 2,80 €.2,80 €. 
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

INZERCIA

Vyhraj 2 lístky na koncert skupiny Citron.

Príď na pivo Bakalář a tvoj účet 
nad 5 eur ide do zlosovania.

Súťaž trvá do 30. 4. 2016!

HODINOVÝ MANŽEL
  - drobné práce
  - voda + kúrenie
  - elektrikárske práce
  - skladanie nábytku
  - oprava vysávačov, žehličiek

Kontakt: 0911 386 921
Okolie: BS, ZV, BB

jemcov hľadáme na letnú výpomoc, 

brigádu. Vodičský preukaz výho-

dou. Kontakt: 0915 779 620, 0915 

365 371

38.ročník na veľmi zlej orga-

nizačnej úrovni absolvovali aj 

12-ti bežci ŠĶ Atleti BS. 

Pódiové umiestnenia: Prvé mies-

ta získali: Potančoková Timea v ka-

tegórii žien, Gibala Jozef v kategó-

rii juniori, Marko Ján v kategórii 

dorastenci, Švenková Terézia v ka-

tegórii dorasteniek a Švenková Bar-

bora v kategórii žiačky. Druhé mies-

ta ukoristili Ursíny Peter v kategórii 

dorastenci a Hlaváčová Edita v ka-

tegórii dorasteniek a tretie mies-

ta v kategórii dorasteniek Snitková 

Terka a v kategórii žiačky Soldano-

vá Lola. 

Róbert Petro 

Beh oslobodenia 
mesta Zvolen

Ocenení bežci z ŠK Atleti BS  foto Archív autora


