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Štiavnická nemocnica 

dlhodobo nemala oddelenie 

anestéziológie a intenzívnej 

medicíny, oddelenie chirurgie, 

krvnej banky a od januára 

tohto roka ani interné 

oddelenie (v prípade tohto 

oddelenia došlo k zrušeniu 

jednotky intenzívnej starostli-

vosti už v minulosti). 

Gynekologicko-pôrodnícke oddele-

nie (GPO) tak stratilo multiodbo-

rovú podporu pri riešení závažných 

stavov. Posledný stav bol taký, že 

oddelenie malo síce dobrý gyneko-

logicko-pôrodnícky tím, 

platné od pondelku 18.4.2016 

z dôvodu uzávierka cesty na 

ul.A.Sládkoviča v B.Štiavnici

Tak ako sme avizovali v minulom 

čísle Štiavnických novín predkla-

dáme prehľad zmien ako nám boli 

doručené Slovenskou autobusovou 

dopravou, a.s.. V úvode je potreb-

né oznámiť, že počas výluky nebudú 

obsluhované zastávky a to: B.Štiav-

nica - Nový zámok, B.Štiavnica – 

Piarska brána, B.Štiavnica – RSC a B.

Štiavnica – Banské múzeum.

Rozpis podľa autobusových li-

niek a jednotlivých spojov:

602402/ 11, 16 – len po a od zastáv-

ky B.Štiavnica, MsÚ

602404/19, 27, 24, 28, 32 - len po a 

od zastávky B.Štiavnica, MsÚ

602405 - miesto zastáviek B.Š. Piar-

ska brána, RSC, Banské múzeum, 

Úrad práce, Križovatka, OPP pre 

celú linku

602405/40 - odchod o 6.45 hod. – 

7.06 hod. po zastávku B.Š. Úrad prá-

ce a cez obchvat

602405/6,8 - len po zastávku B.Š., 

MsÚ

602405/12 - cez obchvat, úprava 

čas.odchodov od zastávky B.Š. Križ. 

po zast. B.Š. Klinger

602405/14 - cez obchvat, úprava 

čas.ochodov od zast. B.Š. Križ. po 

zast. Št.Bane, Hor.Roveň

602405/16 - cez obchvat, úprava 

čas.odchodov od zast. B.Š. Križ. po 

zast. Št.Bane, Rybníky

602405/41 - cez obchvat, 

Hlavné dôvody uzavretia 
gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia v Banskej Štiavnici

Pôrodnica novej generácie  foto Svet zdravia, a.s. 	3.str.

	3.str.

PETER KONEČNÝ: 
Najväčšie filmové 

chyby, alebo keď sa 
v Hollywoode pomýlia

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

Upozorňujeme na zmenu cestovných
poriadkov spojenú s rekonštrukciou Ul. A. Sládkoviča

O znovuotvo-
renie oddelení
v nemocnici v Banskej Štiavnici 

bojujeme aj naďalej!

Ako sme vás už vo viacerých číslach 

Štiavnických novín informovali, 

primátorka mesta a vedenie mesta 

sa ešte pred uzatvorením oddelení 

v nemocnici v Banskej Štiavnici ob-

rátili na prezidenta SR Andreja Kis-

ku, predsedu vlády SR, predsedu 

NR SR a ministra zdravotníctva SR.

Primátorka mesta ich informova-

la o situácii v nemocnici v Banskej 

Štiavnici, o  pripravovaných a  plá-

novaných zámeroch spoločnos-

ti Svet zdravia a.s s  uzatvorením 

oddelení a  presťahovaním do Žia-

ru nad Hronom, s ktorými vyjadri-

la svoj nesúhlas. V súvislosti s tým-

to  požiadala, aby pri schvaľovaní 

legislatívy týkajúcej sa oblasti zdra-

votníctva boli brané do úvahy aj 

potreby zdravotníckych služieb čo 

najbližšie k občanom, čo je proble-

matické najmä  v menších mestách 

a regiónoch.

Ďalej niekoľko krát rokovala so zá-

stupcami spoločnosti Svet zdravia 

a.s., ako aj oboma primármi od-

delení (interného a gynekologicko 

– pôrodníckeho) a so zástupcami 

Všeobecnej zdravotnej poisťovne.

Vzhľadom k tomu, že Svet zdravia 

a.s., pristúpil k uzatvoreniu oddelení 

čo zdôvodnil tým, že oddelenia nie 

sú medicínsky a personálne zabez-

pečené a v záujme ochrany pacienta 

pristúpil k tomuto rozhodnutiu.

Napriek všetkým podniknutým 

krokom sa primátorka mesta osob-

ne obrátila aj na jedného z majite-

ľov spoločnosti Penta Investments 

a v nadväznosti na predchádzajúcu 

vzájomnú komunikáciu ho požiada-

la o osobné stretnutie, s čím súhla-

sil a ktoré sa uskutoční v najbližších 

dňoch.

Ivana Ondrejmišková, 

prednostka MsÚ

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení, v znení ne-

skorších zmien a doplnkov, §-u 12 

odst. 1 a §-u 13 ods. 4 a) zvolávam 

zasadnutie Mestského zastupiteľ-

stva v Banskej Štiavnici na deň 20. 

apríla 2016 (streda) o 13 hod. Za-

sadnutie sa uskutoční v zasadacej 

miestnosti historickej radnice, prí-

zemie č.dv. 4. Priestor pre občanov 

je od 15:00 hod.

Srdečne Vás pozývam!

Mgr. Nadežda Babiaková, 

primátorka mesta

Pozvánka na MsZ
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z programu
primátorky

11. 4.

Priečelie budovy Rubigallu  foto Michal Kríž

  Práca v meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

 Redakčná rada VIO TV.

 Riešenie problematiky zdravot-

níctva v meste Banská Štiav-

nica.

  Príprava materiálov ku vlád-

nemu auditu k projektu Zave-

denie efektívneho systému se-

parovaného zberu odpadov 

v meste Banská Štiavnica.

12.4.

  Pracovné rokovanie so zástup-

cami Banskoštiavnicko-hod-

rušského baníckeho spolku 

k príprave podujatí organizo-

vaných spolkom v roku 2016 

v spolupráci s Mestom Banská 

Štiavnica.

  Uskutočnilo sa zasadnutie 

Dozornej rady spoločnosti 

Mestské lesy Banská Štiavni-

ca, s. r. o.

 Účasť na slávnostnom vyhod-

notení súťaží, prevzatí diplomu 

a otvorení výstav Najkrajší ka-

lendár Slovenska 2016 a Naj-

krajšia kniha a propagačný ma-

teriál Slovenska za rok 2015, 

ktoré sa uskutočnia v Štátnej 

vedeckej knižnici v Banskej 

Bystrici.

13.4.

 Účasť na zasadnutí Mestskej 

rady v Banskej Štiavnici.

14.4.

  Práca v meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

  Príprava materiálov pre Mest-

ské zastupiteľstvo v Banskej 

Štiavnici.

 Občianske obrady – sobáš.

15.4.

  Práca v meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

  Pracovné stretnutie so zástup-

cami SBM k riešeniu prípravy 

kultúrnych podujatí počas let-

nej turistickej sezóny a k prí-

prave pilotného ročníka diva-

delného festivalu s pracovným 

názvom  ČŠ-BS, kde hlavnou 

témou divadelných predstave-

ní bude: „Ľudskosť v divadle a di-

vadlo ľudskosti.“

16.4.

 Občianske obrady – sobáš.

Andrea Benediktyová

Slovenská republika sa 

prostredníctvom Štatistického 

úradu SR zapojila do reali-

zácie Zisťovania o príjmoch 

a životných podmienkach 

domácnosti (EU SILC) v rámci 

projektu európskych štatistic-

kých zisťovaní. 

Svojím obsahom a zameraním nad-

väzuje na predchádzajúce zisťova-

nia, ktoré boli uskutočnené v domác-

nostiach už v rokoch 2005 až 2015 

(EU SILC 2005 - 2015). Cieľom toh-

to projektu je vytvoriť spoločný rá-

mec na systematickú tvorbu štatistík 

krajín Európskej únie o príjmoch a ži-

votných podmienkach domácností. 

Jeho realizáciou sa získava harmo-

nizovaný zdroj údajov o príjmoch, 

úrovni a štruktúre chudoby a sociál-

nom vylúčení v krajinách Európskej 

únie. To umožňuje z dlhodobého hľa-

diska nielen analyzovanie životnej 

úrovne domácností na Slovensku, ale 

i medzinárodné porovnávanie Slo-

venska v rámci Európskej únie. Na 

Slovensku bolo do zisťovania pre rok 

2016 vybraných takmer 500 obcí, 

medzi nimi aj mesto Banská Štiavni-

ca. Do zisťovania je zaradených cca 6 

000 domácností.

Zisťovanie sa uskutoční od 13. 

apríla do 16. mája 2016.

V tomto období vybrané domácnos-

ti v meste Banská Štiavnica navští-

vi pracovník poverený funkciou opy-

tovateľa, ktorý je povinný preukázať 

sa v domácnostiach osobitným pove-

rením. Všetky informácie a názory, 

ktoré nám v rámci tohto zisťovania 

domácnosti poskytnú, sú chránené, 

nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre 

potreby štátnej štatistiky. Ochranu 

dôverných údajov upravuje zákon č. 

540/2001 Z. z. o štátnej štatistike. 

Za ochranu dôverných údajov zod-

povedá Štatistický úrad Slovenskej 

republiky. Podrobnejšie informácie 

sa môžete dozvedieť na stránke ŠÚ 

SR na adrese www.susr.sk alebo tele-

fonicky na t. č. 048/ 4323 287 - Ing. 

Mária Vozárová.

Štatistický úrad SR

Štatistické zisťovanie

Rekonštrukcia Rubigallu 

Projekt: Rubigall             

Dotácia: 45 000,- eur         

Spolufi nancovanie: 7 498,- eur 

Celková preinvestovaná suma: 

52 498 eur s DPH

Ministerstvo kultúry SR podporilo v 

roku 2015 z dotačného systému Ob-

novme si svoj dom projekt: „Obnova 

objektu – Rubigall“ v celkovej výške 45 

000,- EUR. Spolu so spolufi nancova-

ním mesta Banská Štiavnica vo výške 

7 498,- EUR boli tieto fi nancie pou-

žité predovšetkým na rekonštrukciu 

vstupnej chodby, ktorá je spojovacou 

komunikáciou k schodisku a čiastoč-

nou opravou sociálnych zariadení na 

prízemí. Po ukončení týchto staveb-

ných prác, začali čiastočné opravy 

aj v pôvodných priestoroch knižni-

ce (výmaľba omietok, obnova náte-

ru regálov či modernizácia nábytku 

a elektroniky). Tieto opravy boli fi -

nancované výhradne Mestom. V sú-

časnosti prebieha presťahovanie do-

časnej knižnice zo sídliska Drieňová 

(priestory ZŠ J. Kollára) do oprave-

ných priestorov Rubigallu.

Marek Ruščák

Rekonštrukcia Rubigallu

Spoločenská 
kronika
Banská Štiavnica – moje rodisko

29.2. Leona Čunderlíková, 12.3. 

Adam Šakový, 17.3. Patrik Mališ, 

26.3. Martin Prokein, 27.3. So-

fi a Mlynáriková, 26.3. Haring Mi-

chal.

Odišli z našich radov

29.2. Vojtech Kalaba vo veku 52 

rokov, 2.3. Vlasta Kolníková vo 

veku 76 rokov, 3.3. Mária Hrnčia-

rová vo veku 84 rokov, 11.3. Ing. 

Milan Urbánek vo veku 84 rokov, 

11.3. Roman Mikulčík vo veku 42 

rokov, 25.3. Mária Mojžišová vo 

veku 76 rokov, 3.3. Matilda Ma-

saryková vo veku 88 rokov, 31.3. 

Jozefa Švecová vo veku 89 rokov.

Jarmila Simonidesová

Záhradkárske 
okienko
Udržiavací rez

Z korunky ríbezľového kra od-

straňujeme každoročne nadby-

točné a slabšie vyvinuté výhonky. 

Taktiež treba odstrániť prestarnu-

té a do uličky previsnuté výhonky. 

Úprava počtu výhonkov:rezom 

sa upravujú najme počet výhon-

kov na rastline. Na ríbezle v tva-

re kra by ich nemalo byt viac ako 

12 až 15, pri stromčekovom tva-

re 10 až 12 pričom sa netreba báť, 

že sa zníži úroda. Uvedený počet 

výhonkov zabezpečí plnú úrodu a 

pritom dostatočne veľké a kvalit-

né plody. 

Ochrana rastlín v apríli

Jablone, ktoré sú náchylné na 

múčnatku jabloní striekame pre-

ventívne pred kvitnutím a chras-

tavosť jabloní najneskôr pred 

kvitnutím. Druhý postrek robí-

me ihneď po odkvitnutí a tretí po 

10 až 14 dňoch. Striekame aj pro-

ti piliarke slivkovej po odkvitnutí 

alebo používame lepové doštičky 

biele. Cibuľu postrekujeme proti 

Mínerke pórovej. V teplých rokov 

začína Mínerka pórová už v apríli 

napádať cibuloviny.

Michaela Mojžišová

Oznam
Upozorňujeme našich prispieva-

teľov, že príjem príspevkov a in-

zercie do aktuálneho čísla ŠN je 

vždy v pondelok do 14:00 hod. 

Ďakujeme za porozumenie! 

red.
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ale čo sa týka neonatoló-

gie, nedokázalo pokryť nevyhnut-

nú ústavnú službu 24 hodín 7 dní v 

týždni a mať lekára stále v nemoc-

nici. Na tieto nedostatky upozorni-

li aj hlavní lekári siete Svet zdravia 

pre neonatológiu a  pôrodníctvo. 

Keďže v sieti okrem pôrodnice v BŠ 

prevádzkujeme ďalších 12, presne 

vieme, čo má z  hľadiska bezpeč-

nosti takéto oddelenie spĺňať.

Platí nasledovné: prevádzka odde-

lenia v Banskej Štiavnici bola z po-

hľadu bezpečnosti rodičky a najmä 

bezpečnosti novorodenca v prípa-

de náhlych pôrodných alebo po-

pôrodných komplikácií riziková. 

V  tomto prípade neobstojí argu-

ment, že oddelenie takto fungo-

valo vyše 20 rokov a nebol žiadny 

problém.

Keďže si personálna situácia vyžia-

dala nevyhnutnú reprofi láciu ne-

mocnice z  akútnej na nemocnicu 

zameranú na chronických a  dlho-

dobo chorých pacientov, bolo by 

nezodpovedné predlžovať nevyho-

vujúci stav aj tamojšieho gyneko-

logicko-pôrodníckeho oddelenia. 

Rovnaký pohľad má aj krajský od-

borník pre gynekológiu a  pôrod-

níctvo doc. MUDr. Tibor Bielik. 

Ten pre denník Plus 1 deň povedal:

“Z medicínskeho pohľadu sú určité 

štandardy na to, aby pôrod prebehol 

bezpečne. A nie každý sa dá napláno-

vať ako fyziologický. Môže to prebie-

hať normálne a zrazu sa to zvrtne. 

Môžu vzniknúť mnohé komplikácie, 

ako krvácanie. Vtedy musí byť mož-

nosť operácie za účasti odborníkov via-

cerých špecializácií. Bez tohto záze-

mia je to rizikové. Potom by sme mohli 

zriadiť iba pôrodné domy, kde by ženy 

odrodili babice a mať vonku sanitku, 

ktorá v prípade rizika pacientku od-

viezla. Toto by však bol krok späť v 

dnešnej dobe, kedy sa snažíme poskyt-

núť pacientom maximálne bezpečnú a 

odbornú starostlivosť. Ja by som urči-

te nešiel robiť šéfa do takej pôrodnice, 

ktorá nemá spomínané zázemie. A nik-

to rozumný by to nespravil.”

Dôvody predčasného uzavretia 

oddelenia GPO v Banskej Štiav-

nici:

Gynekologicko-pôrodnícke od-

delenie v Banskej Štiavnici je od 

pondelka 11. apríla 2016 uzavre-

té. Stalo sa tak na základe potvr-

dených informácií, že dnes už bý-

valý primár vydal ešte pred svojou 

minulotýždňovou zahraničnou do-

volenkou osobný pokyn na zruše-

nie všetkých plánovaných pôrodov. 

Je nám ľúto komplikácií, ktoré boli 

spôsobené týmto konaním bu-

dúcim rodičkám. Opäť sa, žiaľ, 

potvrdilo, že ani toto oddelene 

nemalo dostatočnú personálnu za-

stupiteľnosť a jeho funkčnosť bola 

obmedzená. Z tohto dôvodu Svet 

zdravia musel urýchliť presun gy-

nekologicko-pôrodníckeho oddele-

nia do žiarskej nemocnice. Všetky 

plánované pôrody môžu byť okam-

žite realizované v tejto nemocni-

ci, ktorá je pripravená kapacitne aj 

personálne (Minulý týždeň na od-

delení boli hospitalizované iba dve 

budúce rodičky. Tie boli iba na po-

zorovaní a ich stav si nevyžadoval 

presun do žiarskej nemocnice.)

Riešenie Svet zdravia pre región 

Banská Štiavnica:

Krátkodobé:

Momentálne prebieha rekonštruk-

cia nevyužívaných priestorov, z 

ktorých v dohľadnom čase vznik-

ne 5 izieb s 10 lôžkami (doterajšia 

kapacita je 25 lôžok). Všetky izby 

budú mať samostatné sociálne za-

riadenie a televízor. Samozrejmos-

ťou je aj WIFI internetové pripoje-

nie. Dve izby budú jednolôžkové s 

prístelkou pre sprevádzajúcu oso-

bu. Po rozšírení lôžkových kapa-

cít bude oddelenie GPO priprave-

né aj na 800 pôrodov ročne. Tých 

približne 50-70 lokálnych štiavnic-

kých pôrodov bez problémov zvlád-

ne už dnes. Žiarska pôrodnica má 

prirodzene ambíciu získať si dôve-

ru aj mamičiek, ktoré dochádzali za 

pôrodnými výkonmi do Štiavnice 

zo vzdialenejších regiónov.

Dlhodobé:

Z hľadiska dlhodobej perspektívy 

pôrodníctva a gynekológie je pre 

široký žiarsky ako aj štiavnicky re-

gión dôležitá dostavba nemocnič-

ného pavilónu B v Žiari nad Hro-

nom. Malo by ísť o  investíciu až 

v hodnote vyše 6 miliónov eur. Plá-

novanou súčasťou má byť aj pôrod-

nica novej generácie. Výstavba pa-

vilónu B by sa mohla začať už počas 

budúceho roka a prevádzka v roku 

2018. Je to však podmienené ude-

lením súhlasu na odkúpenie paviló-

nov zo strany BBSK.

Gynekologicko-pôrodnícke oddele-

nie v Banskej Štiavnici malo v mi-

nulosti výbornú reputáciu. Uza-

tváranie nemocničných oddelení je 

vždy veľmi nepopulárny krok. Na-

priek tomu Svet zdravia takéto roz-

hodnutie musel z medicínskych dô-

vodov spraviť. Bezpečie pacienta je 

na prvom mieste. Žiarska nemoc-

nica je však pripravená spraviť ma-

ximum, aby okrem kvalitnej zdra-

votnej starostlivosti bola schopná 

pacientom zo širokého regiónu po-

skytnúť aj individuálny a  rodinný 

prístup.

Informácie poskytol: 

Tomáš Kráľ, hovorca 

Svet zdravia, a.s.

NOVINKY

�1.str.

ponuka
práce

úprava čas.odchodov od 

zast. B.Š. Úrad práce po B.Š. MsÚ 

7.45 hod.

602405/5,7 - len od zast. B.Š. MsÚ

602405/11 - cez obchvat, úpra-

va čas.odchodov od zast. B.Š. Úrad 

práce po zast. B.Š. Križ.

602405/13 - cez obchvat, úpra-

va čas.odchodov od zast. B.Š. Úrad 

práce po zast. B.Š. MsÚ

602406 - miesto zastáviek B.Š. Ban-

ské múzeum, RSC, Piarska brána, 

Križovatka, Drieňová, Pod kalvá-

riou a MsÚ

602406/2 - cez obchvat po zastávku 

B.Š. MsÚ cez Drieňovú

602406/6 - cez obchvat a cez Drie-

ňovú

602406/8 - cez obchvat na MsÚ 

11.00 hod.

602407 - miesto zastáviek B.Š. Ban-

ské múzeum, RSC, Piarska brána, 

Križovatka, OPP

602407/4 - cez obchvat zmena čas.

odchodov od Úrad práce po Križo-

vatku 7.27.hod.

602407/13 - cez obchvat 7.20 hod. 

- 7.35 Št.Bane, Rybníky 7.35 hod.

Štefan Ciglan,

ved. odboru dopravy SAD a MsÚ

�1.str.

Hlavné dôvody uzavretia 
gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia v Banskej Štiavnici

Okres Banská Štiavnica

1. Architekt, VŠ – 1 VPM; Grafi k – 

dizajnér, USO – 1 VPM; Pracovník 

pri obnove a údržbe pamiatok, SOU, 

USO – 1 VPM; Programátor, USO, 

VŠ – 1 VPM, Redaktor interneto-

vého magazínu, USO – 1 VPM; Ma-

liar, štukatér, omietkar, SOU, USO 

– 1 VPM; Tesár, stolár, SOU, USO 

– 1 VPM; Záhradný architekt, VŠ – 

1 VPM; Obnova s.r.o., A.Kmeťa 12, 

Banská Štiavnica, p.Mlináriková, 

tel.: 0948900229, e-mail: job@ob-

nova.eu, nástup ihneď

2. Barman, USO – 1 VPM; Vedúci 

barman, USO – 1 VPM; J&T Logis-

tic s.r.o., Dolná 12/A, Banská Štiav-

nica, p. Tereň, tel.: 0902903290, ná-

stup ihneď

3. Konštruktér, USO, VŠ – 1 VPM; 

Elektrikár, elektromontážny pra-

covník, SOU, USO – 1 VPM; Ravafol 

s.r.o., Antolská 31, 969 01  Banská 

Štiavnica, tel.: 0911562980, e-mail: 

offi  ce@ravafol.sk, nástup ihneď

4. Klientský pracovník, p. Frimme-

lová, Kammerhovská 10, 969 01  

Banská Štiavnica, tel.: 0903386940, 

e-mail: frimmelova.andrea@uniqa.

sk, USO, VŠ – 2 VPM, nástup ihneď

5. Kuchár (okrem šéfkuchára), USO 

– 1 VPM; Pomocný kuchár, SOU – 1 

VPM; Ľudmila Blašková, Počúvad-

lianske jazero 75, Banská Štiavnica, 

tel.: 0908963829, nástup ihneď

6. Kuchár, p. Dobrovičová, Penzión 

Na kopci, Športová 781/8, Ban-

ská Štiavnica, tel.: 0456922325, 

0905317122, SOU, USO – 1 VPM, 

nástup ihneď

7. Obrábač kovov, USO – 1 VPM; 

Stavbyvedúci, VŠ – 2 VPM; Sim-

Kor, s.r.o., Trate mládeže 9/A, Ban-

ská Štiavnica, p. Boháčová, tel.: 

0914320794, fax: 0456949115, e-

-mail: pp@simkor.sk, nástup ihneď

8. Pilčík - strojník LKT, Palivo BS, 

s.r.o., 969 01  Banská Štiavnica, tel.: 

0908283111, e-mail: luciakuruco-

va@gmail.com, ZŠ – 2 VPM, nástup 

ihneď

9. Poštový bankár, PB Partner, a.s., 

Kammerhofská 30, Banská Štiavni-

ca, p. Gogová, tel.: 0901798207, e-

-mail: cv@pabk.sk, USO – 1 VPM, 

nástup ihneď

10. Práce v stolárskej dielni, Castel 

Slovakia s.r.o., Kysihýbelská 31/A, 

Banská Štiavnica, p. Burian, tel.: 

0905850935, ZŠ, SOU, USO – 1 

VPM, nástup ihneď

Spracovala: 

Zuzana Paškayová

Upozorňujeme na zmenu cestovných
poriadkov spojenú s rekonštrukciou Ul. A. Sládkoviča
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Hoci už bolo povedané 

a napísané k tejto téme 

dosť, predsa nie všetko. 

Otázka dnes už zrušených 

všetkých oddelení nemocnice 

s výnimkou tzv. doliečováka 

naďalej hlboko traumatizuje 

Štiavničanov a možno ešte 

dlho bude...

Aj tieto noviny budú v budúcnos-

ti zdrojom informácií o malých deji-

nách nášho mesta, preto nemožno 

vynechať ani okolnosti, prečo a ako 

tento protest vznikol,  kto na ňom 

vystúpil, či participoval. Tento prí-

spevok má teda za cieľ aspoň struč-

ne zdokumentovať celú udalosť, ne-

vynechajúc nič podstatné a  doplniť 

to, čo v  predchádzajúcich článkoch 

chýbalo. Ako to teda bolo ? Impul-

zom k  spontánnemu protestu boli 

informácie o  plánovanom  zatvore-

ní interného oddelenia a poslednou 

kvapkou, ktorým pretiekol pohár tr-

pezlivosti a pobúril už aj tak nespo-

kojných občanov Banskej Štiavnice 

a širokého okolia bolo uzatvorenie 

špičkového gynekologicko-pôrod-

níckeho oddelenia. Šírili sa šokujúce 

zážitky, ktoré prežili bývalí pacienti 

po opustení žiarskej nemocnice. Po-

stavili nás pred krutú skutočnosť, že 

nepriateľom človeka v ohrození živo-

ta je práve ten, ktorý by sa mal o jeho 

záchranu postarať. Navyše neexis-

tovali relevantné a dôveryhodné in-

formácie. V  tejto napätej atmosfére 

vznikla vhodná pôda na vyjadrenie 

verejného protestu.

Nezávisle od seba vzniklo hneď nie-

koľko ohnísk. Vo štvrtok 24. mar-

ca sa stretol  organizačný výbor, aby 

zjednotil roztrúsených organizáto-

rov, určil termín, spísal požiadavky, 

postaral sa o technické zabezpečenie, 

pozval poslanca NR SR z výboru pre 

zdravotníctvo a prizval k  spoluprá-

ci médiá, aby už konečne pravda o   

našom zdravotníctve zaznela verej-

ne a nahlas. Pravda na obranu na-

šich práv, zaručených ústavou, ale aj 

na výstrahu a poučenie občanom ce-

lého Slovenska. Apolitický protest, 

ktorý nechcel rozdeľovať, ale spájať, 

nechcel obviňovať rozhodnutia z mi-

nulosti, ale poukázať na temnú cestu 

budúcnosti štiavnického zdravotníc-

tva. Lebo niekedy to už potichu jed-

noducho nejde ! A boli to prevažne 

štiavnické ženy, matky, budúce ma-

mičky, ktoré sa rozhodli nahlas vy-

jadriť svoju nespokojnosť. Niektoré 

z nich  osobne rozniesli letáčiky s vý-

zvou k  obyvateľom zúčastniť sa na 

proteste. Malo to nevídanú odozvu. 

Vo štvrtok 31. marca 2016 sa o 14:00 

hodine pred nemocnicou zhromaždi-

li stovky občanov všetkých vekových 

kategórií, dôchodcovia, pracujúci, 

mamičky s  kočíkmi i  tehotné ženy. 

Prišli všetci, ktorí ešte verili v záchra-

nu svojej nemocnice. Predstúpil pred 

nich  primár Špila a opätovne sa zaru-

čil za svoje oddelenie. Poslanec MsZ 

Mikuláš Pál prečítal požiadavky ad-

resované zainteresovaným stranám. 

Podporiť protest prišiel už spome-

nutý poslanec MUDr. Marek Krajčí, 

ktorý následne rokoval v  Bratislave 

aj s  majiteľmi nemocnice (Pentou). 

K  slovu sa prihlásil  exminister Ľu-

dovít Kaník, spisovateľ a  publicista 

Juraj Cintula z Levíc, predsedníčka 

miestneho odboru Živeny Renáta Ta-

ligová, členka organizačného výboru 

Oľga Kuchtová a nakoniec bola k slo-

vu vyzvaná aj prítomná primátorka 

mesta Nadežda Babiaková. Správy 

a reportáže o  proteste sa rozniesli do 

všetkých kútov republiky a  podpo-

ra prichádzala a  neustále prichádza 

aj od rodákov žijúcich v rôznych čas-

tiach Slovenska i v  zahraničí. Všet-

kým úprimne ďakujeme.

Žiaľ, boj v  veternými mlynmi sme 

prehrali. Prevádzkovateľ nemocni-

ce Svet zdravia, a.s. a jej majiteľ Pen-

ta investement rozhodli o defi nitív-

nom zrušení interného oddelenia 

k  1. aprílu a  gynekologicko-pôrod-

níckeho oddelenia k 8. aprílu 2016. 

Oddelenia uzatvorili, vymenili zám-

ky a urobili tak defi nitívnu, no kru-

tú bodku za históriou životaschopnej 

banskoštiavnickej nemocnice.

Scestnosť v  konaní, v  myslení nie-

ktorých ľudí je skazou každej ľud-

skej činnosti, spôsobuje nedozierne 

a v mnohých prípadoch i neodstráni-

teľné škody. Stratil sa cit, chorobne sa 

nadhodnocujú peniaze a moc. Krás-

ne bájky o pokroku a približovaní ne-

mocníc k ľuďom, sú len prázdne slo-

vá bez obsahu.

Napriek tomu to nevzdávame. Pre-

biehajú rokovania na kompetent-

ných miestach, angažujeme známe 

osobnosti verejného života a  nevy-

lučujeme ani ďalšie verejné protesty 

i v Bratislave.

Buďte s nami!

Janka Bernáthová 

a Oľga Kuchtová

O proteste Banskoštiavničanov ešte raz

MUDr. Marek Krajčí  foto Oľga Kuchtová 

Dňa 31.3.2016 sa pred budovou 

nemocnice v Banskej Štiavnici 

konal protest proti zrušeniu 

oddelení nemocnice. 

Vyjadriť svoj nesúhlas prišlo veľa 

ľudí, ako aj Štiavničania, ale aj obča-

nia z iných miest Slovenska, ktorí sú 

z toho veľmi smutní a sklamaní. Dal 

som pár ľuďom otázky na situáciu. 

Aké sú vaše pocity z tejto udalosti? 

Ako to na vás vyplýva? Tu sú názory 

a odpovede občanov:

1. Pocity mám strašné! Tu, ak vás ne-

odvezie už len sanitka a nedostanete 

rýchlu pomoc, pretože to musia uro-

biť, tak môžete aj zomrieť. Je to vy-

slovene len rozhodnutie vrchnosti, 

ktorí na to majú.

2. Som z toho veľmi sklamaná! 

Lebo Banská Štiavnica, ako okresné 

mesto, zapísané aj do UNESCO, kde 

chodí veľa turistov a nebudú sa mať 

kde ošetriť, je to na zaplakanie. S deť-

mi treba chodiť do Zvolena alebo do 

Žiaru nad Hronom na pohotovosť, 

lebo tu Detská pohotovosť nefungu-

je. A keby som si mala vybrať, tak do 

ZH rodiť určite nepôjdem. Moje deti 

sa narodili tu a tu sme boli veľmi spo-

kojní.

3. Vidím to veľmi kriticky, pretože 

nie každé mesto má svoju pôrodnicu 

ako štiavnická nemocnica. Na druhej 

strane prístupnosť do Banskej Štiav-

nice, hlavne v zimnom období je dosť 

zlá, tak si neviem predstaviť prevoz z 

Banskej Štiavnice do Žiaru nad Hro-

nom alebo niekde inde... Keby som 

chcela ešte dieťa, tak chcem aby sa 

narodilo v Banskej Štiavnici ako prvé 

dieťa. So zdravotnou starostlivosťou 

som bola veľmi spokojná.

4. Starší človek má už aj väčšie zdra-

votné problémy a so všetkým chodiť 

do ZH alebo niekam inam, je už veľ-

mi ,,pritiahnuté za vlasy“. Verím, že nie 

som sama, že je nás viac, ktorým nie 

je jedno, ako dopadne zdravotníctvo 

v našom meste!

5. My sme s manželom už starší ľu-

dia. Zatvorením interného oddele-

nia nám bude veľmi ťažko! Čo sa týka 

GPO, máme dcéry a aj vnučky z Pe- 

zinku, ktoré rodili v Banskej Štiavnici 

a chodia sem aj na kontroly a sú veľ-

mi spokojné. My sme proti tomu, aby 

sa zrušili oddelenia v nemocnici. Tre-

ba robiť všetko preto, aby nám to zo-

stalo!

6. Banská Štiavnica je okresné 

mesto. Je to veľmi pekné mesto, kto-

ré je zapísané aj v UNESCU, vyrasta-

la som tu, chodí sem veľa turistov. Je 

mi smutno, keď sa ma turista opýta, 

že kde máme chirurgiu, alebo prvú 

pomoc a ja musím skloniť hlavu a od-

povedať: ,,Bohužiaľ, my tu nič nemá-

me...“ Porodila som tu deti. Dcéra by 

sem chcela tiež prísť rodiť. Nemáme 

tu pomaly nič. Nemáme ani ÁRO, in-

terné, chirurgické oddelenie a poma-

ly ani GPO... Chodiť do iných okoli-

tých miest je pre nás ďaleko, starší 

ľudia už ani nevládzu... Stalo sa, keď 

mi umrel ocko, tak prišla prvá sanit-

ka so šoférom a ošetrovateľkou a po-

tom prišla druhá sanitka s lekárkou, 

ktorá konštatovala smrť. Keď som si 

vypýtala niečo pre seba a mamku na 

ukľudnenie, tak nám nemali ani čo 

poskytnúť. Je to naozaj strašné...!

Za názory ľudí ďakujem.

Filip Golian

,,Prvá pomoc“ Štiavničanov pre nemocnicu...
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kam v BŠ 
a okolí ?

Každý občan Slovenskej 

republiky má ústavou garan-

tované právo na bezplatnú 

zdravotnú starostlivosť 

na základe zdravotného 

poistenia. Týka sa to aj nás - 

obyvateľov Banskej Štiavnice.

Milí Štiavničania. Opätovne sa 

chceme poďakovať vám všetkým, 

ktorí ste nápomocní pri riešení si-

tuácie v  banskoštiavnickej nemoc-

nici. V  našom meste sa sformo-

vala aktívna iniciatíva občanov. 

Neúnavne podnikáme kroky za za-

chovanie základných práv, pre za-

bezpečenie adekvátnej zdravotnej 

starostlivosti v Banskej Štiavnici.

Oslovili sme prezidenta Sloven-

skej republiky Andreja Kisku, ako 

aj ministra zdravotníctva Tomáša 

Druckera, a  tiež mnoho osobností 

verejného života. Komunikujeme 

s médiami a aktívne hľadáme mož-

nosti systémového riešenia situá-

cie v  zdravotníctve. Žiaľ, nie sme 

jediný región s podobnými problé-

mami.

Našim cieľom je vyvolať celo-

spoločenskú diskusiu smerujú-

cu k zmene systému poskytovania 

zdravotnej starostlivosti. Preto-

že obyvatelia všetkých regiónov 

Slovenska majú rovnaké právo na 

prežitie a  zachovanie zdravia. Po-

žadujeme obnovenie zrušených od-

delení banskoštiavnickej nemocni-

ce. Riešením môže byť zlučovanie 

oddelení alebo nový typ oddelenia 

tak, aby bola zabezpečená akútna 

zdravotná starostlivosť.

Viac informácií o našich aktivitách 

nájdete na sociálnej sieti Facebook, 

na stránke: Právo na zdravotnú sta-

rostlivosť v regiónoch.

Za občiansku iniciatívu obyvateľov 

Banskej Štiavnice

Mikuláš Pál

Rovnaké právo na prežitie 
a zachovanie zdravia 

Prinášame Vám rozhovor s 

MUDr. Marianom Špilom:

Aká je momentálna situácia s gy-

nekologicko-pôrodníckym odde-

lením v Banskej Štiavnici?

Od 11.4.2016 bolo zatvorené gy-

nekologicko-pôrodnícke oddele-

nie (GPO). K zatvoreniu došlo po-

čas mojej plánovanej dovolenky. V 

piatok 8.4. personál vyviedli z od-

delenia, ktoré následne zamkli a za-

pečatili. Takto skončilo GPO v Ban-

skej Štiavnici. Keď som odchádzal 

na dovolenku, tak som kolegov po-

prosil, aby brali len akútne stavy a 

nič plánované, lebo som sa bál, že sa 

niečo na oddelení stane počas mo-

jej neprítomnosti. V pondelok 11.4. 

sme mali znovu naplánované ope-

rácie a mohli sme fungovať naďalej 

ako doteraz.

Kde pacientky budú môcť teraz 

rodiť?

Na Slovensku je slobodná voľba le-

kára a zdravotníckeho zariadenia. 

Každá tehotná žena má u seba pô-

rodnú knižku a keď sa pôrod roz-

behne, tak ich musia prijať na pôrod 

všade na Slovensku. Po zatvorení 

GPO v Banskej Štiavnici som dostal 

ponuku na primariát do Brezna, 

Lučenca a Starej Ľubovne. Zavretím 

oddelenia som svoju prácu na GPO 

skončil a budem poskytovať mestu 

Banská Štiavnica a okoliu len ambu-

lantnú starostlivosť.

Aká bola sta-

rostlivosť o ro-

dičky, personál-

ne a materiálne 

zabezpečenie na 

GPO?

Primára v Ban-

skej Štiavnici som 

robil vyše 20 ro-

kov. Za mojej pô-

sobnosti primára 

na GPO nedošlo 

k úmrtiu ani ženy 

ani novoroden-

ca. Starostlivosť 

o novorodencov aj o ženy bola za-

bezpečená vysokokvalifi kovaným 

personálom oddelenia (na oddele-

ní pracovalo 6 pôrodníkov, z toho 

4 druho atestovaní). Starostlivosť 

o novorodencov bola taktiež za-

bezpečená na vysokej úrovni, kto-

rú zabezpečovalo 5 detských leká-

rok na čele s MUDr. Višňovskou, 

ktorá mala atestáciu z neonatoló-

gie. Nebol problém ani so zabezpe-

čením krvných derivátov ani anes-

tézou. Myslím si, že starostlivosť o 

tehotné ženy a o novorodencov bola 

poskytovaná na našom oddelení na 

ďaleko vyššej úrovni ako v Žiari nad 

Hronom.

Všetkých nás to veľmi mrzí, že do-

šlo k zatvoreniu tohto oddelenia, 

pretože toto oddelenie sme si vybu-

dovali sami za pomoci mesta Ban-

ská Štiavnica a sponzorov, ktorým 

touto cestou veľmi pekne ďakuje-

me. 

Za aktuálne informácie poďakoval

Michal Kríž

Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie 
v Banskej Štiavnici je od pondelku 11. apríla zatvorené

MUDr. Marian Špila  foto Michal Kríž

Protestujúce mamičky pred štiavnickou nemocnicou  foto Lubo Lužina

14.4. Luft Academy prednáška: 

Ako na pozitívne PR pre váš biznis. 

Prednáša Simona Budinská. Luft 

Coworking, 18:00

15.4. Výstava fotografi í: Lucia Pap-

čová - Vydobyté priestory. Galéria 

J. Kollára, 18:00

15.4. Cestopisná prezentácia 

z Nórska. Premiéra nového videa. 

Vstup voľný. Vinocentrum, 19:00

15.4. Divadlo Pivovaru Erb: Všade 

dobre. Tragikomédia o dnešnom 

hektickom a povrchnom svete pl-

nom materializmu. Hrajú: Z. Tluč-

ková, P. Topoľský, R. Piško. 19:00

15.4. Live show: Suvereno. Pražov-

ňa, rezervácie: 0948 221 213

16./23.4. Terra Permonia. Vyná-

lezovňa, mašinkáreň, fosforovňa 

a bambusovňa. Otvorené: 13:00-

17:00.

16.4. Otvorenie výstavy: Vtáky. 

Kaštieľ vo Svätom Antone, 14:00.

16.4. Country noc 2. Hrá skupi-

na Hurikán. Povinná výbava: džín-

sy, košeľa a dobrá nálada. Rezerv. 

0915 321 205. Penzión Altmayer, 

Horná Roveň, 19:00.

17.4. Detské územie. Tvorivé ne-

dele v Galérii Schemnitz. Deti si vy-

skúšajú techniku pyrografi e alebo 

si vymodelujú talizman, totem, či 

rozprávkovú postavu.

19.4. Deň voľných stoličiek. Vyskú-

šaj si coworking na jeden deň za-

darmo! Luft Coworking, 8:30

20.-21.4. Dielnička v  Kammer-

hofe. Hodvábne tašky, šále-maľo-

vanie, batikovanie. Kammerhof, 

14:00-16:00.

20.4. Výstava k Svetovému dňu 

Zeme: Chránené územia Slovenska 

- Národné parky. Berggericht, ver-

nisáž 14:00

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 vláčikom 

štiavnická Anča. Vestibul železnič-

nej stanice, 15:30

22.-23.4. Chata A. Kmeťa na Sitne: 

Nočný výstup na Sitno. 1:00 nočný 

výstup z  Počúvadlianskeho jazera 

a Ilije, 2:00 otvorenie chaty na Sit-

ne, 3:00 prednáška o histórii Sitna. 

Info: 0904 804 132

23.4. Schemnitiensis: Antonio Fra-

ioli-Klarinet (IT). 5. Medzinárodný 

hudobný festival. ZUŠ, 18:00, info: 

huaja.org

Zmena programu vyhradená!

Región Banská Štiavnica
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Zájazd
SZZ ZO v Štefultove poriada zá-

jazd do Poľska pre členov aj ne-

členov dňa 23.4.2016. Odchod 

je ráno o 5:00 hod. z Križovatky. 

Zájazd sa koná za účelom návšte-

vy Nového Targu a záhradkárske-

ho centra, kde si môžete nakúpiť 

rastlinky a stromky za výhodné 

ceny. Prihlásiť sa môžete do utor-

ku 19.4.2016 u p.Mojžišovej v 

Imo elektro alebo na tel.č.: 0903 

250 921.                SZZ ZO Štefultov

Poďakovanie
Chceli by sme sa poďakovať Ka-

milovi Chovanovi a Anne Weis-

sovej, že zorganizovali stretnutie 

bývalých zamestnancov ,,Tabačky“. 

Zišli sme sa tam v hojnom počte, 

pospomínali a zabavili sme sa pri 

vtipnom programe. Dúfame, že 

budete v  tejto tradícií pokračovať 

a čoskoro sa uvidíme opäť. 

Marta Šoučíková 

a bývalí kolegovia

Ospravedlnenie
Redakcia Štiavnických novín by sa 

chcela touto formou ospravedlniť, 

že v  článku ,,Dvadsať rokov ,,PO“, 

uverejnenom v ŠN č.13 sa omy-

lom pri spracovaní textu vypusti-

li títo sponzori: Doletina Ladislav, 

Ernek Peter, Chovanová Anna, 

Anguš Rasťo, Orange – BŠ a Lu-

káč Stanislav. Ďakujeme za poro-

zumenie.                                        red.

Poďakovanie
Chcel by som sa touto cestou po-

ďakovať príslušníkom OOPZ v BŠ 

p. Válekovi a p.Markovi za rie-

šenie problému s mobilným tele-

fónom. Za ústretovosť a spoluprá-

cu ďakujem.                                   P.H.

Študenti a vyučujúci SPŠ 

Samuela Mikovíniho na 

pracovnej stáži v Berlíne. 

Zavŕšením projektu Erasmus+ „Mo-

bilita najlepší krok za európskym pra-

covným úspechom“ bol pre našich 

študentov a  vyučujúcich odbor-

ných predmetov pobyt v Berlíne od 

22.2. - 8.3. 2016. Po prvýkrát letec-

ky sa sedem študentov našej ško-

ly zo študijných odborov: biotech-

nológia a farmakológia, propagačné 

výtvarníctvo, odevný dizajn a kon-

zervátorstvo a  reštaurátorstvo štu-

kových výzdob a historických budov 

dopravilo do metropoly Nemeckej 

spolkovej republiky na zahranič-

nú stáž. Sprostredkovateľom pra-

xe /stáže/ bola naša staronová part-

nerská projektová organizácia GEB 

– Gesellschft fur Europabildung 

GmbH v  Berlíne, s  ktorou sme už 

spolupracovali v rokoch 2007/2009. 

Sprostredkovala nám prax v  Ernst 

- LietfaB Schule, Druck und Media 

Oberstufenzentrum, Druck –und 

Medientechnik /škola so zamera-

ním na dizajn a grafi ku/. Výstupným 

dielo našich výtvarníkov v spoluprá-

ci s poľskými stážistami bolo video 

prezentujúce multikultúrne spoluži-

tie národov v Berlíne. Uvedená škola 

potvrdila záujem o spoluprácu s na-

šou školou v budúcom projekte. Po-

čas návštevy našej školy plánujeme 

realizovať Workschop so zamera-

ním na 3D Mapping, s ktorým sme 

už slávili nejeden úspech /napr. Sa-

lamander 2014/. Naši študenti šesť 

hodín denne pracovali na zadaniach 

v rámci svojich pracovísk. Štukatéri 

vo fi rme Reiter architekten, farma-

kológovia v  Oberstufufenzentrum 

Informations und Medizintechnik, 

odevárky v Stoff rausch – odevnej 

fi rme. Vyučujúci Mgr. art Ivan Slo-

venčák sa odborne vzdelával v  ob-

lasti grafi ky a dizajnu. Mgr. Zuzana 

Bobová, vyučujúca dejín výtvarnej 

kultúry, odučila niekoľko zaujíma-

vých hodín svojho predmetu for-

mou zážitkového učenia priamo 

v galériách a v múzeách/ Nationale 

Galerie, Alte Galerie, Pergamonmu-

seum, Technischesmuseum/. Dejiny 

hostiteľskej krajiny spoznávali žiaci 

v  múzeu Story of Berlin.  Pri pre-

hliadke mesta si so záujmom prezre-

li ostrov múzeí Museuminsel, Bran-

denburgskú bránu, Berlínsky múr, 

parlamentnú budovu Reichstag. Po-

byt v  Berlíne overil jazykové vedo-

mosti našich študentov a pootvoril 

im  bránu pracovných príležitostí, 

ktoré sa ponúkajú  mladým ľuďom  

v zjednotenej Európe.

Záujem o  zahraničné mobility zo 

strany študentov je, pochopiteľne, 

veľký, preto by sme chceli pokračo-

vať v  novom projekte v  školskom 

roku 2016/2017.

Zuzana Chladná

„Mobilita najlepší krok 
za európskym pracovným úspechom“

Apríl ako "mesiac lesov" 

oslavujeme od roku 1952. Lesy 

znamenajú pre Slovenskú 

republiku veľmi veľa. Rozpre-

stierajú sa na rozlohe cca 2 

miliónov hektárov, čo tvorí 

42% rozlohy nášho územia.

Život človeka je od dávna spojený 

s  drevom, prírodou a  lesom. Dre-

vo sa už odpradávna používa na vy-

kurovanie, stavbu rôznych príbyt-

kov alebo na skrášlenie záhrady. Čo 

znamená pre nás les? Les by mal 

pre človeka znamenať veľa. Bez prí-

rody by sa človek len tak nezaobi-

šiel. Potrebujeme ho pri spoznáva-

ní, samotnom vývine jedincov a pre 

živé organizmy, napomáha k  živo-

tu. V skratke, bez lesu by nemohol 

existovať život. Čo pre mňa zname-

ná LES? Študoval som životné pros-

tredie na SPŠ S. Mikovíniho, tak les 

pre mňa znemená veľmi veľa. Na-

učil som sa spoznávať les ako ce-

lok, jeho význam pre život a  všet-

ko s ním spojené. Mám rád prírodu. 

Veľmi rád chodím, hlavne v  lete, 

na prechádzky do okolitých lesov 

v  Banskej Štiavnici, ale predovšet-

kým rád zájdem do Botanickej zá-

hrady v  našom meste, pretože sa 

tam cítim veľmi dobre... Nič nie je 

krajšie, ako cítiť jemný vánok, kto-

rý zľahka kýva konáriky stromov 

alebo počúvať krásne melódie na-

šich operencov. Je to nádherný pô-

žitok, myslím si, že skôr balzamom 

na dušu pre človeka. Nezabudnite 

na tento mesiac, je veľmi významný 

a mali by sme si les chrániť...

Filip Golian

Apríl - mesiac lesov

Študenti na pracovnej stáži v Berlíne  foto Archív autora

Výstava
z Múzea Holokaustu v Seredi

Riešenie židovskej otázky na Slo-

vensku v  rokoch 1938-1945 

25.apríla – 29.apríla, 14:00 – 

17:00 hod, Kultúrne centrum – 

Banská Štiavnica

Vernisáž: 25.apríla o 17:00 hod.

Špeciálny hosť- jeden z tých, kto-

rí prežili... Nelli Veselá – autorka 

knihy Generálove deti

Vstup voľný!
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oznamy, pozvánky
spomienky

OZNAMY

Spomienka

Sú ľudia, ktorí 

pre nás v živo-

te znamenajú 

viac ako ostat-

ní. O to ťažšie 

je naučiť sa žiť bez nich. Dňa 

17.4.2016 si pripomenieme 

30 rokov, čo nás navždy opus-

til náš milovaný manžel, otec 

a brat MUDr. Zdenko Kiov-

ský. Kto ste ho poznali a mali 

radi, venujte mu s nami tichú 

spomienku. 

Manželka, deti 

a ostatná rodina

Oznam
Slovenský zväz telesne postih-

nutých v  Banskej Štiavnici po-

zýva svojich členov na prehliad-

ku Banského skanzenu v prírode 

pod Klingerom, ktoré sa usku-

toční dňa 20.apríla 2016. Od-

chod autobusu SAD z Križovatky 

o 9:00 hod. cez Drieňovú, Kalvá-

riu a mesto. Prechádzka späť peši, 

s posedením pri pizzi. Ďalej ozna-

mujem členom, že dňa 24.mája 

t.r. sa uskutoční 1-dňový rehabi-

litačný zájazd do Podhájskej. Od-

chod autobusu o 7:45 hod. z Kri-

žovatky. Prihláste sa v  kancelárií 

zväzu v PO, ST, ŠT. 

Ivan Madara

Stretnutie 
pletárov
Srdečne Vás pozývame na V. roč-

ník spoločenského podujatia 

pre všetkých bývalých i súčas-

ných pletárov, ktoré sa uskutoč-

ní v piatok 13.5.2016 od 10:00 

hod. v Kultúrnom centre (Kam-

merhofská 1, pri hoteli Grand) 

Program: Privítanie, premieta-

nie spomienkových udalostí, pre-

mietanie fotografi í z predchádza-

júcich stretnutí, klebetnica, obed, 

tombola, voľná zábava pri hudbe 

na počúvanie a do tanca. Vstup-

né: koláčik, fľaštička. Bližšie info: 

0908 963 829, email: svetro@

stonline.sk. Tešíme sa na Vás! 

organizátori

Žiaci Základnej školy Maximiliá-

na Hella mali tú česť prijať pozva-

nie spriatelenej družobnej školy 

z Braňan v Českej republike a strá-

viť tak čas v ´Škole v prírode Sklár-

na´ (okres Plzeň, ČR). V utorok 29. 

marca 2016, zavčas rána, keď ostat-

né deti ešte prázdninovali, tak žiaci 

8. a 6. ročníka sa stretli na školskom 

dvore, odkiaľ spoločne s  učiteľmi, 

medzi nimi aj s lektorom anglického 

jazyka vyrazili na cestu.

Čakala nás dlhá cesta. Autobusovou 

diaľkovou linkou zo Zvolena sme sa 

viezli až do mesta Praha, kde nás ča-

kali naši priatelia z Braňan. Násled-

ne sme pokračovali ešte asi vyše ho-

diny autobusom do samotnej školy 

v prírode neďaleko obce Žihla. Čím 

bližšie k cieľu, tým malebnejšia kra-

jina vôkol. Nuž, a aký kraj vôkol nás 

bol, tak sme sa i počas pobytu mali. 

V prostredí krásnych, čistých a sve-

domito obhospodarovaných lesov 

– boli aj čas a  pripravený program 

- rovnaké. V  lesnom prostredí sme 

mali možnosť veľmi zaujímavý-

mi aktivitami dozvedať sa o  mete-

orológii, o  lesnej botanike a  zooló-

gii, o navigačných systémoch (GPS). 

Do najbližšieho mestečka /obce, čo 

bolo pár kilometrov, si žiaci v sprie-

vode vychovávateľov museli zájsť 

po vlastných... Jedno dopoludnie 

sme však mali možnosť zavítať aj do 

mesta Plzeň – konkrétne do Tech-

mania Science Center, čo sa žiakom 

veľmi páčilo! Išlo o veľmi zaujímavé, 

prínosné, interaktívne vedecké mú-

zeum. Okrem toho, súčasťou školy 

sú aj atraktívne športové areály – la-

nová dráha, laserové centrum, mož-

nosť hrať stolný tenis a i. V sobotu, 

keď konečne vykuklo slniečko na 

celý deň – niektorí žiaci nabrali od-

vahu (predovšetkým dievčatá) a  la-

novej dráhe neodolali – čo bol ne-

pochybne pre nich najväčší zážitok. 

Lezenie, chodenie vo výške, zod-

povednosť sami za seba – nutnosť 

neustále sa pozorne istiť a  preko-

nať obavy... Každým dňom pobytu 

sa však upevňovali a  vznikali ka-

marátstva medzi žiakmi našej ško-

ly a základnej školy z Braňan. Predo-

všetkým žiaci 8. ročníka nadviazali 

ihneď priateľské vzťahy. Nakoniec, 

bolo veľmi silným zážitkom vidieť, 

aké ťažké bolo pre mnohých sa po 

týždni rozlúčiť. Objatia boli dlhé 

a silné a kvapla i nejedna slza... A tak 

mávajúc našim priateľom z Braňan, 

ale aj úžasným vychovávateľom zo 

školy v  prírode - na pozdrav, bolo 

mnohým žiakom smutno, domov 

sa im nechcelo a najradšej by v ško-

le v prírode zostali! Veľká vďaka za 

krásne zážitky, za pobyt v krásnom 

prostredí a  za priateľskosť patrí 

a letí kamarátom do Čiech.

Petra Kyjovská, ZŠ s MŠ M. Hella, 

Štiavnické Bane

Žiaci z Piargu v českej škole v prírode 
- sklárna

V dňoch 4. – 8. apríla sa na 

pôde Gymnázia Andreja Kmeťa 

uskutočnila výstava venovaná 

židovskej problematike počas 

Slovenského vojnového štátu 

v rokoch 1939 - 45. 

Výstava sa venuje otázkam, o  kto-

rých mladá generácia viac-menej 

nevie nič, respektíve jej poznatky 

o  tomto období sú veľmi skresle-

né či dokonca ignorované. Preto sa 

učitelia a žiaci rozhodli v spolupráci 

so Slovenským národným múzeom 

(múzeum koncentračného tábora 

v  Seredi, www.edah.sk/zidia/snm) 

a Beátou Nemcovou priblížiť tragé-

diu našich dejín, s ktorou sa musíme 

vyrovnať ako zrelý a vyspelý národ 

a nie popierať alebo dokonca to po-

kladať za výhru, ako to môžu niek-

torí vnímať. A kde začať? Mladými. 

Žiaci gymnázia sprevádzali svojich 

rovesníkov, aj z iných škôl, po výsta-

ve a zaujímavou zážitkovou formou 

objasňovali krutosť a  neľudskosť 

slovenského ľudáckeho režimu (po-

litická strana HSĽS, jej prívrženci, 

predstavitelia a prezident Dr. Jozef 

Tiso), ktorý sa ochotne a v predsti-

hu zbavoval vlastných židovských 

občanov, a  tak priložil svoju ruku 

k  vyvražďovaniu Židov v  Európe. 

Žiaci zároveň poukazovali na veľmi 

podstatnú skutočnosť, ako zdravo 

zmýšľajúci Slováci svojou obetavos-

ťou a s ohromným rizikom krutých 

represii chránili a  pomáhali svojim 

židovským spoluobčanom. Týmto 

svojim osobným bojom proti väč-

šine a zvrátenému režimu, bojova-

li zároveň o tvár národa a slovenskú 

kultúru. A to, že týchto bežných hr-

dinov nášho národa nebolo málo, 

svedčí aj skutočnosť, že do 1.1. 

2015 získalo 546 Slovákov jedno 

z  najvyšších izraelských ocenení: 

Spravodlivých medzi národmi, kto-

ré sa udeľuje ľuďom, ktorí pomohli 

židovským spoluobčanom počas 

holokaustu. Za to si ich naši žiaci 

i učitelia gymnázia vážia a ďakujú! 

Ďakujeme, že na Slovensku sa vždy 

nájdu ľudia, ktorí vedia nielen rozo-

znať zlo od dobra, ale aj zaň bojovať.

Učiteľ Paul Kindji

Riešenie židovskej otázky na Slovensku 
v rokoch 1939 - 45 

Deportácie  foto archív SNM - Múzea židovskej kultúry v Bratislave
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MUDr. Tomáš Siebert, PhD. 

zubný lekár. Pochádza z 

Bratislavy a pôsobí v Trnave, 

kde má dentálne centrum. 

Prednáša na Slovensku, ale aj 

v zahraničí, učí na Lekárskej 

fakulte v Martine. MUDr. 

Tomáš Siebert je 1. zubný lekár 

prednášajúci na kongresoch 

Amerike.

1. Čo pre Vás znamená Banská 

Štiavnica?

Musím spomenúť, že naše korene 

siahajú do Banskej Štiavnice a oko-

lia, prastarí rodičia pochádzajú z jej 

okolia. Keď si chcem oddýchnuť, 

tak sa spolu s rodinou vyberiem do 

Banskej Štiavnice. Čo pre mňa zna-

mená? Jednak, že sme ako rodina 

inklinovali k starým veciam a staro-

žitnostiam. Práve Banská Štiavnica 

je mi veľmi milá pre svoje historic-

ké jadro, ktoré sa podarilo zacho-

vať. Od detstva som pozoroval, ako 

sa darí mesto obnovovať. V danom 

momente, keď bola možnosť na 

niečo takýmto spôsobom prispieť, 

tak samozrejme, aby to nebolo veľ-

mi jednoduché, vybrali sme si jeden 

z tých najťažších, ale najstarších ob-

jektov, ktorý nebol obnovený. Vý-

hodou bolo aj to, že susedia, man-

želia Celderovci, sa takisto 

pustili do rekonštrukcie a 

dali statiku svojho domu 

spevniť, preto rekonštruk-

cia mala zmysel. Svojím 

spôsobom je to všetko na 

seba naviazané. Rekon-

štrukcia prebiehala súčas-

ne, to boli posledné dva 

domy v celej ulici, ktoré 

vyzerali takým kvázi ,,od-

pudzujúcim“ dojmom a 

tie sa podarilo zachrániť. 

Myslím si, že rekonštruk-

cia sa podarila a práve obe 

ulice, Andreja Kmeťa a Strieborná, 

veľmi opekneli. Ide o meštiansky 

dom z konca 12.storočia, ktorý pre-

chádza cez obidve ulice. To zname-

ná, že od strany A. Kmeťa v prízem-

nej časti sa nachádza podnikateľský 

priestor a zo strany Striebornej uli-

ce je vchod do domu.

2. Aké štýly, architektonické slo-

hy sa v dome nachádzajú?

Keďže dom pochádza z konca 12. 

storočia v jadre historického mesta, 

ktoré zásadným spôsobom ovplyv-

nilo tvárnosť mesta, tak je tam piv-

nica s románskymi klenbami, ďalej 

tu nájdete znaky renesancie, baro-

ka až po neoklasicizmus. Násled-

ne pred samotnou rekonštrukciou 

prebehol aj pamiat-

kový výskum a tak-

tiež sa dal návrh na 

pamiatkovú obno-

vu fasád. V tejto sú-

vislosti by som rád 

vyslovil úprimné 

poďakovanie pracov-

níkom KPÚ v  Ban-

skej Štiavnici, a  to 

Mgr. Gregovej a Ing. 

arch. Benčovi za od-

bornú pomoc a pod-

poru pri rekonštruk-

cii objektu.

3. Keď prídete do 

Štiavnice, čo vás 

najviac upúta? Čo 

tu máte najradšej?

Keď vchádzame do 

Banskej Štiavnice a 

ideme po Akademic-

kej ulici, tak za zá-

krutou uvidíme jed-

nu prekrásnu stavbu 

a to je Nový zámok. 

To je pre mňa jedna 

úžasná stavba, kto-

rá je jedinečná. A 

to som v rámci mo-

jich prednáškových aktivít pocho-

dil celý svet, ale táto stavba je jedi-

nečná. Samozrejme, aj ten výhľad z 

Nového zámku je nádherný. To zna-

mená, že keď uvidím Nový zámok, 

tak si poviem: ,,Už sme doma!“. Lebo 

to je niečo, čo je pekné a poteší na 

pohľad, keď vidím zasneženú, ale-

bo zelenú krásu mesta. Ďalej je to 

aj jedinečný Trotuar, aj keď sa po-

dobné veci vyskytujú i v zahraničí, 

ale nemá to taký štýl a takú atmo-

sféru, ako práve banskoštiavnický. 

Je to také ,,Mestské korzo“, ktoré sa 

podarilo oživiť aj v lete i v zime. Ne-

hovoriac o ďalších priestoroch, ako 

je aj Kostol sv. Kataríny alebo Ban-

ský skanzen, kam sa podarilo kaž-

dú návštevu stiahnuť, aby sa tam 

išli pozrieť. Berggericht alebo Kam-

merhof, to sú všetko budovy, ktoré 

sú nádherné a ktoré priťahujú po-

zornosť.

4. Kedy plánujete ukončenie re-

konštrukčných prác?

S rekonštrukciou sme začali v roku 

2014. Chvíľu trvali prípravné práce, 

kde sa muselo požiadať Pamiatkový 

úrad o proces obnovy NKP. Museli 

sa urobiť projekty. Následne sa vy-

riešila vlhkosť domu, pretože objekt 

bol v dezolátnom stave, to zname-

ná, že sa vyriešilo zatekanie, opra-

va strechy a statika domu, kde boli 

veľké statické problémy. Následne 

sa vykonali opravy nových stropov 

a omietok. Verím, že sa to v priebe-

hu tohto roka podarí ukončiť.

Je potešiteľné, že naše mesto aj 

vďaka takýmto ľuďom postupne 

speje ku kráse. Štiavnica opeknieva, 

je historickým skvostom, čo nám 

môžu závidieť nielen iné mestá na 

Slovensku, ale aj v zahraničí. Prilá-

ka to turistov a rozvíja sa cestovný 

ruch.

Za rozhovor poďakoval

Michal Kríž

Rekonštrukcia meštianskeho domu 
na Ulici A. Kmeťa v Banskej Štiavnici

Meštiansky dom na Ul. A. Kmeťa  foto M. Kríž

Výstava
Komorný výstavný projekt pre-

stavuje výber z maliarskej tvorby 

všestranného umelca Jozefa Vik-

toriána Pituka /1906 – 1991/.

Štiavnický rodák vyštudoval buda-

peštiansku Akadémiu výtvarných 

umení. Pituka fascinovala európ-

ska kultúra. Aj po skončení ofi ciál-

nych štúdií sa vzdelával, podnikal 

študijné cesty do cudziny. Zaují-

ma sa nielen o umenie starých maj-

strov, ale aj moderné smery vý-

tvarnej avantgardy zo začiatku 20. 

storočia – kubizmus, orfi zmus, sur-

realizmus. Buduje si vlastný výtvar-

ný rukopis. Vo Viedni stretáva svo-

ju budúcu ženu, opernú speváčku 

Herthu. Harmonický vzťah dvoch 

umeleckých osobností vytváral zá-

zemie pre ich intenzívnu umelec-

kú tvorbu. Svetobežník Pituk sa 

rád a  pravidelne vracal domov – 

do Banskej Štiavnice. Vychutnával 

si atmosféru letného mesta a den-

ne tvoril. Práve výber malieb, ktoré 

vznikli počas jeho štiavnických do-

voleniek aktuálna výstava „Svetlo!“ 

predstavuje verejnosti.

Kde: Galéria Jozefa Kollára, Nám. 

sv. Trojice 8, Banská Štiavnica

Kedy: 13. apríl-12.jún 2016, uto-

rok-sobota 8:00-16:00 (posledný 

vstup o 15:00 hod.)

Info: www.muzeumbs.sk, galeria@

muzeumbs.sk, 045 691 34 31

Iveta Chovanová, GJK 

Pozvánka
Spoločnosť voľných výtvarných 

umelcov, Slovenská výtvarná 

únia, Múzeum vo Svätom Antone,

Základná škola s  MŠ Ferdinan-

da Coburga, SNM - Prírodovedné 

múzeum Bratislava, Veľvyslanec-

tvo Brazílskej federatívnej repub-

liky v Bratislave a Slovenský klub 

sokoliarov pri Slovenskej poľov-

níckej komore Vás srdečne po-

zývajú do  výstavnej sály sväto-

antonského kaštieľa na vernisáž 

výstavy Vtáky. 16. apríla (v so-

botu) o 14.00 hod. Výstavu uve-

dú: PhDr. Bohumír Bachratý, CSc.  

– kurátor výstavy a Ing. Marian 

Číž  – riaditeľ Múzea vo Svätom 

Antone. Kultúrny program: deti 

zo ZŠ s MŠ Ferdinanda Coburga vo 

Svätom  Antone a sokoliari zo ZŠ 

s  MŠ Maximiliána Hella v  Štiav-

nických Baniach. Výstava potrvá 

do 30. septembra 2016. Tešíme sa 

na stretnutie s Vami 

pracovníci Múzea vo Sv. Antone
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Aktuálne filmy v kine Akademik
Piatok 15.4. o 18:30 hod.Piatok 15.4. o 18:30 hod.

PeTer KoNečNý:PeTer KoNečNý: NAj NAjvÄč-vÄč-

šie fi lMové chYbYšie fi lMové chYbY

Sobota 16.4. o 16:00 hod.Sobota 16.4. o 16:00 hod.
Nedeľa 17.4. o 16:00 hod.Nedeľa 17.4. o 16:00 hod.

KNihA džUNgleKNihA džUNgle

Dobrodružný/Dráma/Fantasy, USA, Dobrodružný/Dráma/Fantasy, USA, 
2016, Vstupné: 4 €. Do džungle sa 2016, Vstupné: 4 €. Do džungle sa 
vracia tiger Šer Chán, obávaný vládca vracia tiger Šer Chán, obávaný vládca 
pralesa. Šer Chán, ktorý si nesie jaz-pralesa. Šer Chán, ktorý si nesie jaz-
vy, spôsobené človekom, prisahá, že vy, spôsobené človekom, prisahá, že 
odstráni všetko, čo vníma ako hrozbu. odstráni všetko, čo vníma ako hrozbu. 
Mauglí cíti, že musí opustiť džungľu, Mauglí cíti, že musí opustiť džungľu, 
jediný domov, ktorý kedy poznal. Spo-jediný domov, ktorý kedy poznal. Spo-
ločnosť mu robia len dvaja priatelia – ločnosť mu robia len dvaja priatelia – 
čierny panter Baghíra a ľahkomyseľný čierny panter Baghíra a ľahkomyseľný 
medveď Balú. medveď Balú. 

Sobota 16.4. o 18:30 hod.Sobota 16.4. o 18:30 hod.

Orol EddieOrol Eddie

Dráma/Športový/Komédia, Veľká Bri-Dráma/Športový/Komédia, Veľká Bri-
tánia/USA/Nemecko, 2016, 105 tánia/USA/Nemecko, 2016, 105 
min, Vstupné: 4 €. Film o najslávnej-min, Vstupné: 4 €. Film o najslávnej-
šom skokanovi na lyžiach v histórii šom skokanovi na lyžiach v histórii 
Veľkej Británie – Michaelovi Edward-Veľkej Británie – Michaelovi Edward-
sovi, známom ako „Orol Eddie“. Film sovi, známom ako „Orol Eddie“. Film 

vyzdvihuje Michaelov prístup k športu vyzdvihuje Michaelov prístup k športu 
a jeho odhodlanie „nikdy to nevzdať”. a jeho odhodlanie „nikdy to nevzdať”. 
Poukazuje na trpezlivosť a vytrvalosť Poukazuje na trpezlivosť a vytrvalosť 
v zdolávaní prekážok, a to nielen tých v zdolávaní prekážok, a to nielen tých 
vonkajších, ale aj tých, ktoré máme vonkajších, ale aj tých, ktoré máme 
ukryté v našom vnútri… ukryté v našom vnútri… 

Nedeľa 17.4. o 18:30 hod.Nedeľa 17.4. o 18:30 hod.
Streda 20.4. o 18:30 hod.Streda 20.4. o 18:30 hod.

UlicA Cloverfi eld 10UlicA Cloverfi eld 10
Horor/Mysteriózny/Sci-Fi/Dráma, Horor/Mysteriózny/Sci-Fi/Dráma, 
USA, 2016, 105 min, MP:12, Vstup-USA, 2016, 105 min, MP:12, Vstup-
né: 4 €. Príbeh fi lmu nás presunie do né: 4 €. Príbeh fi lmu nás presunie do 
suterénu, kde John Goodman väzní suterénu, kde John Goodman väzní 
ženu Mary Elizabeth Winstead pred ženu Mary Elizabeth Winstead pred 
chemickým zamorením, ktoré je vša-chemickým zamorením, ktoré je vša-
de na povrchu Zeme. Otázka je, či je to de na povrchu Zeme. Otázka je, či je to 
naozaj pravda. Akčné sci-fi  by mohlo naozaj pravda. Akčné sci-fi  by mohlo 
zaujať aj vďaka komornému herecké-zaujať aj vďaka komornému herecké-
mu obsadeniu.mu obsadeniu.

Utorok 19.4. o 18:30 hod. Utorok 19.4. o 18:30 hod. 

STANkoSTANko

Dráma/Road movie, Slovensko, 2016, Dráma/Road movie, Slovensko, 2016, 
79 min, Vstupné: 4 €. Stanko roky 79 min, Vstupné: 4 €. Stanko roky 
prežíva na talianskych farmách. prežíva na talianskych farmách. 
Klamstvá a nedodržané sľuby ho však Klamstvá a nedodržané sľuby ho však 
dohnali do situácie, keď mu už nikto dohnali do situácie, keď mu už nikto 

nechce požičať peniaze. Od bývalého nechce požičať peniaze. Od bývalého 
chlebodarcu Paola dostane poslednú chlebodarcu Paola dostane poslednú 
šancu. Previesť dievča zo Slovenska šancu. Previesť dievča zo Slovenska 
do Talianska. Stanko netuší a neskôr do Talianska. Stanko netuší a neskôr 
radšej ani nechce vedieť, ako dievča radšej ani nechce vedieť, ako dievča 
dopadne. Musí splniť úlohu. Je pevne dopadne. Musí splniť úlohu. Je pevne 
rozhodnutý aspoň raz v živote spraviť rozhodnutý aspoň raz v živote spraviť 
niečo poriadne. Cesta sa mu však ne-niečo poriadne. Cesta sa mu však ne-
čakane skomplikuje. S dievčaťom, kto-čakane skomplikuje. S dievčaťom, kto-
ré mu malo len poslúžiť ako prostrie-ré mu malo len poslúžiť ako prostrie-
dok ku šťastiu, sa spriatelí.  dok ku šťastiu, sa spriatelí.  

Štvrtok 21.4. o 18:30 hod.Štvrtok 21.4. o 18:30 hod.

LoNdýN LoNdýN 

v plAMeňochv plAMeňoch

Akčný/Krimi/Thriller, USA, 2016, 99 Akčný/Krimi/Thriller, USA, 2016, 99 
min, Vstupné: 4 €. Biely dom už do-min, Vstupné: 4 €. Biely dom už do-
byli a teraz si teroristi zoberú ešte väč-byli a teraz si teroristi zoberú ešte väč-
šie sústo. Na pohreb britského premié-šie sústo. Na pohreb britského premié-
ra sa zídu lídri celého západného sveta ra sa zídu lídri celého západného sveta 
a vďaka bezpečnostným manévrom by a vďaka bezpečnostným manévrom by 
Londýn v tej chvíli mal byť tým naj-Londýn v tej chvíli mal byť tým naj-
bezpečnejším miestom na zemi. Na-bezpečnejším miestom na zemi. Na-
miesto toho sa však stane smrtiacou miesto toho sa však stane smrtiacou 
pascou. Hrozivej situácii a budúcnos-pascou. Hrozivej situácii a budúcnos-
ti v totálnom chaose sa znova posta-ti v totálnom chaose sa znova posta-
ví Gerard Butler s britským agentom ví Gerard Butler s britským agentom 
po boku. po boku. 

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, reštau-

rácii Black M, Nám. sv. Trojice 6/2, 

Banská Štiavnica si výherca môže 

vyzdvihnúť v redakcii ŠN. Správ-

ne znenie krížovky z č.12/2015: 

„Je lepšie urobiť tisíc omylov a utrpieť 

tisíc porážok, ako zbehnúť z boja.“ Vý-

hercom sa stáva Odo Kolembus, A. 

Sládkoviča 16, Banská Štiavnica. 

Srdečne blahoželáme! Tento týždeň 

hráme o poukážku na konzumáciu 

v hodnote 10,-eur v pizzérii, 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 25.4.2016.

V tajničke sa ukrýva výrok Tabiho 

,,Vravieť pravdu je...“ (Dokončenie v 

tajničke)

A., Zbavilo kože, kopalo (zdrob.),

B., Začiatok tajničky,

C., Textová skratka, Mária, lepkavá 

látka, ročné obdobie,

D., Tora naopak, potulný spevák, 

časť koľajiska,

E., Ležiaca poloha, rub, tvrdá skala, 

ku (česky),

F., Elektrozávod, nebdel, fi nancie, 

šachová fi gúra,

G., Kováčik, pani v Španielsku, čuv,

H., Uzdravuj, Katarína, užíva liek,

I., Nízky ženský hlas, nemocná, 

činí, príbytok včiel,

J., Meter, zverník, Jolana, Poľská 

tlačová agentúra (skr.),

K., Ampér, ruská rieka, Červená 

planéta, dravé vtáky,

L., Teba, Koniec tajničky.

1., Ruské mesto, 2.časť tajničky,

2., Číslovka, jedenkrát, olej (gréc-

ky), osobné zámeno,

3., Sokolovitý vták, stred slova 

,,osveta“, mínus,

4., Kremičitan trojvápenatý, oma-

kaj, stará sa o zvieratá,

5., Cudzie ženské meno, indián, 

loď,

6., Olympijské hry, zamúť, meno 

Rolins, babylonská bohyňa Zeme,

7., Koľko (česky), navíja, úkaz,

8., Boh germánskej mytológie, 

pani, český spevák,

9., Spoluhlásky slova ,,penzia“, lesné 

zviera, miešaný nápoj, Eman,

10., Aká (bás.), dcéra Dary Rolins, 

nemecká speváčka, povzdych,

11., Pena do kúpeľa, časť úst, padaj 

v podobe vody z oblakov,

12., Roky (bás.), druh korenia, 

drobný,

13., Otec, 3.časť tajničky, dvoj-

hláska.

Pomôcky: Nena, Neva, Odin, Ma, 

ALIT, kari, oil.

Pripravuje: Anna Rihová

Kupón č. 14
Krížovka

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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Materská škola 1. mája č. 4, Ban-

ská Štiavnica v spolupráci s vyda-

vateľstvom Albatros, Mestom Ban-

ská Štiavnica a Centrom voľného 

času Banská Štiavnica vyhlasujú 3. 

ročník súťaže výtvarnej tvorby detí 

predškolského a  školského veku s 

celoslovenskou účasťou

Téma: Najmocnejšie kúzlo od Zuza-

ny Csontosovej (vydavateľstvo Alba-

tros)

Víla Juliana, vodník Matúš a  čaro-

dejnica Klára sa vydajú do sveta ľudí 

a  je na vás, aké remeslo špecifi cké  

pre váš región by ste im ukázali, ak 

by ste ich stretli vo vašom meste. Na 

pomoc si môžete pozvať aj ich ka-

marátov priamo z knihy, alebo tých 

vašich.

„Pikulíkove veselé pastelky“ predsta-

vujú tradičný typ výtvarnej súťaže, 

ktorá má za úlohu aktívne rozvíjať 

vzťah detí predškolského a školské-

ho veku (I. stupeň ZŠ) nielen k slo-

vesnému umeniu, ale aj k výtvarné-

mu umeniu, a to prostredníctvom 

rôznych didaktických metód aktív-

ne podporujúcich ich tvorivé mysle-

nie a počúvanie s porozumením.

Vyhlasovatelia súťaže sa predovšet-

kým snažia vytvoriť vhodné pod-

mienky pre kreatívnu sebarealizá-

ciu detí predškolského a  školského 

veku (I. stupeň ZŠ), ako aj pre zhod-

notenie, prezentáciu a  zdokumen-

tovanie ich tvorby.

Súťažné kategórie

I. materské školy:

a) deti od 3 do 4 rokov; b) deti od 5 

do 6 rokov;

II. Základné školy:

a) 1. až 4. ročník (I. stupeň ZŠ);

Podmienky súťaže

Do 3.ročníka výtvarnej súťaže „Piku-

líkove veselé pastelky 2016“ sa môžu 

zapojiť deti z ktorejkoľvek mater-

skej alebo základnej školy na úze-

mí SR.

Počet súťažných prác, ktoré sa do 

súťaže môžu poslať, nie je obmedze-

ný, avšak súťažné práce by mali ná-

padito, originálne a  predovšetkým 

autenticky spracovať jednu z rozprá-

vok od Zuzany Csontosovej z knihy 

Najmocnejšie kúzlo (vydavateľstvo 

Albatros), ktorá je plná magických 

bytostí a  tradičných remesiel. Ob-

sah knihy nesmie byť prerozprá-

vaný a mal by sa odvíjať od zada-

nej témy. Súťažné práce môžu byť 

vytvorené ľubovoľnou výtvarnou 

technikou (napr. maľba, kresba, la-

vírovaná kresba, kolorovaná kres-

ba, koláž, portrét, počítačová grafi -

ka, ľubovoľná technika s možnosťou 

využitia prírodného aj odpadové-

ho materiálu, atď.), na ľubovoľnom 

podklade a  ich formát nesmie pre-

siahnuť rozmer A3. Na zadnú stra-

nu každej práce treba uviesť (palič-

kovým písmom): meno a priezvisko 

dieťaťa, vek dieťaťa, súťažnú kategó-

riu (MŠ, ZŠ), názov súťažnej práce, 

presnú adresu školy. Súťažné práce, 

spolu s  vyplnenou prihláškou po-

sielajte: Materská škola, Miroslava 

Inglotová, 1. mája č. 4, 96901 Ban-

ská Štiavnica Heslo: Pikulíkove ve-

selé pastelky 2016. Bližšie info: 

Miroslava Inglotová, e-mail: inglo-

tova.miroslava@ekodubaci.sk, Mo-

bil: 0908 160 669, za pracovný tím 

Miroslava Inglotová

Pikulíkove veselé pastelky 2016

Marec 
- mesiac knihy

Nemilovať knihu, znamená nemi-

lovať múdrosť a  nemilovať múd-

rosť, znamená stáť sa hlupákom. 

J.A. Komenský

Marec - prvý jarný mesiac sa spája 

nielen s príchodom slnečných dní, 

či prvých prác v  záhradkách, ale 

aj s odpočinkom v podobe čítania 

kníh. Knihy v sebe skrývajú prí-

behy o láske, nenávisti, vojnách, 

trápeniach i radostiach knižných 

hrdinov. V minulosti knihy pat-

rili do rúk len vzdelaným, vyso-

ko postaveným ľudom (zvyčajne 

mužov). Neskôr sa pohľad na kni-

hy výrazne zmenil. Ženy i deti sa 

čoraz častejšie utiekali ku knihám 

a kniha sa tak stala predmetom, 

ktorý spájal ľudí. Knihy obohacu-

jú slovnú zásobu a zlepšujú vyjad-

rovacie schopnosti čitateľov. Roz-

víjajú fantáziu a tvorivosť. Marec 

sa stal mesiacom knihy pravde-

podobne na počesť nevidiaceho 

ľudového básnika a  významné-

ho šíriteľa knižnej kultúry, Ma-

teja Hrebendu. Tým vzdali úctu 

mesiacu v  ktorom sa narodil aj 

zomrel. Mesiac knihy si pripomí-

name od roku 1955. Nezabudnite, 

že knihy treba čítať z láskou. Žiaľ, 

čím ďalej tým viac mladí ľudia za-

nedbávajú beletriu a radšej využí-

vajú internet, alebo sa pozerajú na 

televíznu obrazovku. Podľa môj-

ho názoru je to krok dozadu, lebo 

nastáva nenávratné vzďaľova-

nie od kníh. Marec – mesiac kni-

hy sme si pripomenuli aj v Obec-

nej knižnici vo Svätom Antone. 9 

marca prišli detičky z Materskej 

škôlky zo Svätého Antona. Pripra-

vili si krásne básničky a dokonca 

nám aj zaspievali a  pekne zatan-

covali. 10 marca to už boli dievča-

tá zo ZŠ s MŠ Ferdinanda Cobur-

ga zo Svätého Antona, ktoré prišli 

súťažiť v  prednese poézie a  pró-

zy o postup do okresného kola 

Hviezdoslavov Kubín. Veru ťaž-

ko bolo vybrať tie najlepšie. Nako-

niec to bola návšteva z Materskej 

škôlky z  Banskej Štiavnice z  Kri-

žovatky. S detičkami sme si  prečí-

tali rozprávky, v ktorých nechýbal 

ani zlý vlk a šikovné prasiatka. Po-

rozprávali sme si, ako sa máme ku 

knižkám správať aby zostali krás-

ne aj pre druhých čitateľov. Ďaku-

jem všetkým detičkám za pekný 

zážitok z ich návštevy a p. učiteľ-

kám za ďalšiu spoluprácu s Obec-

nou knižnicou vo Svätom Antone.

Alica Gajanová

A čo s tým všetkým urobí 

skrytý poklad rodiny, 

pomocnica v domácnosti 

Anna? 

Koho vytočia jej nápady, sedliacky 

rozum a svojský humor? Podarí sa 

jej zachrániť pokoj rodinného kozu-

bu? Toto boli otázky, na ktoré čakalo 

odpovede zvedavé banskoštiavnické 

publikum do posledného momen-

tu. Britké dialógy, nečakané zámeny 

a gejzír gagov v podaní obľúbených 

slovenských hercov akými bezpo-

chyby sú obľúbené slovenské hereč-

ky Zdena Studenková, Zuzana Tluč-

ková, Kristína Svarinská a lámači 

ženských sŕdc Ján Koleník a Braňo 

Deák v réžii Petra Mikulíka niko-

ho z divákov nenechali chladnými. 

Známi herci slovenskej divadelnej, 

ale aj televíznej scény vystúpili vo 

štvrtok 7. apríla pred štiavnickým 

publikom. Na pódium Kultúrneho 

centra v Banskej Štiavnici odohra-

li komédiu Kto zhasol svetlo? Hra 

z dielne francúzskeho autora Mar-

ca Camolettiho, ktorý má na kon-

te tisícky repríz po celom svete bola 

vypredaná do posledného miesta. 

Išlo o hriešnu komédiu, frašku, kto-

rej hlavnou témou bola obojstranná 

manželská nevera. Ako prvá vstúpi-

la na pódiu známa slovenská hereč-

ka Zdena Studenková. V predsta-

vení stvárnila slúžku Annu, ktorá v 

domácnosti svojich navzájom si ne-

verných zamestnávateľov zažívala 

rozličné komické situácie. Herečka 

Zuzana Tlučková stvárnila vydatú 

paničku, ktorú začal nudiť manžel-

ský život a tak si našla milenca. Rolu 

športovo založeného avšak nie veľ-

mi inteligentného milenca stvárnil 

herec Braňo Deák. Neverného man-

žela a jeho mladú záväzku chtivú mi-

lenku ste mohli vidieť v podaní her-

ca Jána Koleníka a herečky Kristíny 

Svarinskej. Predstavenie, ktoré pu-

tuje po rôznych slovenských mes-

tách, bolo od úvodných minút až 

do úplného záveru plné vtipných 

scénok, hlášok a situácií. V Banskej 

Štiavnici predviedli herci výborné 

výkony a komédia vďaka nim splni-

la svoj účel a poslanie. Početné pub-

likum v závere predstavenia prida-

lo k hlasnému potlesku aj standing 

ovation. Ďakujem v mene vďačného 

publika za príjemný štvrtkový pod-

večer a verím, že čoskoro sa pri po-

dobnej bláznivej komédii stretneme 

zas.  Michal Kríž

Obľúbení slovenskí herci v KC  foto Lubo Lužina 

Kto zhasol svetlo?
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Oblastné majstrovstvá OBFZ ZH

16. kolo sa hralo 10.4.2016

ŠK Voznica - Sitno Banská Štiavnica 2 

:1 (0:0). Góly: 66. min Kminiak z p.k. 

Zostava: Pažout - Binder Š.(68.Barák 

Ľ.) Roško, Kušión, Číž, Beňadik (89.

Žikla), Barák N., Necpal, Neschl (58.

Ferenčík), Kminiak, Chmelina. V zá-

pase mužstiev z dolnej časti tabuľ-

ky sme doplatili na streleckú nemo-

húcnosť. Už v prvej polovici zápasu 

sme si mohli utvoriť dostatočný ná-

skok, žiaľ, vypracované šance sme 

nedokázali gólovo zakončiť. Do ve-

denia sme mohli isť už v 3. min., ale 

Kminakov priamy kop z ľavej stra-

ny brankár domácich bravúrne vyra-

zil. V 14.min od polovice ihriska vy-

behol Barák N., loptu si hodil medzi 

dvoch domácich hráčov a svoje sólo 

na domáceho brankára zakončil stre-

lou mimo bránu. Gólom neskončila 

i pekná akcia Chmelinu,ktorý v 25. 

min uvoľnil Neuschla, ten sa dostal 

až pred domáceho brankára, no zno-

vu ho neprekonal. Únik Kminiaka po 

ľavej strane v 30. min. sa tiež gólom 

neskončil, lebo jeho pekná technická 

strela tesne minula pravú žrď domá-

cej brány. Domáci sa do dobrej šance 

dostali až v závere polčasu, ale strela 

domáceho hráča tesne minula našu 

bránu. Preto do kabín obe mužstvá 

odchádzali za bezgólového stavu, čo 

najviac v konečnom dôsledku môže 

mrzieť našich hráčov. Úvod do 2.pol-

času nám nevyšiel a už v 49. min. 

po záváhaní našich hráčov v obran-

nej činnosti sa domáci ujali vedenia 

v zápase. Vyrovnať sa nám podari-

lo v 66. min., keď v pokutovom úze-

mí domácich bol faulovaný Kminiak, 

ktorý sám nariadený pokutový kop i 

premenil. O dve minúty sme mohli 

isť do vedenia, pred brankárom do-

mácich sa v čistej šanci ocitol Barák 

N., ale svoju šancu gólom opäť neza-

končil. Boli to znovu domáci, ktorí v 

71. min. po ďalšom zaváhaní v našej 

obrane sa ujali znovu vedenia. Naše 

mužstvo sa potom snažilo o vyrovna-

nie, no ich snaha skončila iba nastre-

lením žrde domácej brány Kušiónom 

v závere zápasu. Totálna strelecká 

nemohúcnosť našich hráčov nás stá-

la stratu bodov, tak potrebných pre 

záchranu v súťaži.

IV.liga dorast

18. kolo hralo sa 9.4.2016

Sitno Banská Štiavnica - ŠK Prameň 

Kováčová 4 : 1 (2:1). Góly: 10.,50.,76. 

min. Meňuš L., 34. min. Šemoda K. 

Zostava: Kuma – Javorský, Binder 

Š., Nedoroščík,Vilmon, Šuhajda, Še-

moda, Chmelina, Mudrák, Meňuš 

L., Greguš. Po dobrom výkone do-

siahlo naše mužstvo zaslúžené víťaz-

stvo. Strelecky sa blysol autor troch 

gólov Meňuš L. Hlavne jeho prvý gól 

bol veľmi pekný, keď z 25 m vymietol 

pravý horný roh brány hostí.

II. liga starších žiakov

16. kolo hralo sa 9.4.2016

Sitno Banská Štiavnica - FK Iskra 

Hnúšťa 1:1 (1:0). Góly: David Váradi

II. mladších žiakov

16. kolo hralo sa 9.4.2016

Sitno Banská Štiavnica - FK Iskra 

Hnúšťa 8:0 (3:0). Góly: Parilla 4, Pav-

lenda 2, Dobák, Kniepigl

Kto ?, Kedy ? a S Kým?

Oblastné majstrovstvo OBFZ ZH

17. kolo hrá sa 16.4.2016

Sitno Banská Štiavnica - TJ PS Hliník 

nad Hronom o 16.00 hod.

IV.liga dorast

19. kolo hrá sa 17.4.2016 o 13.30 

hod. TJ Lovča - Sitno Banská Štiav-

nica. 

II. liga starších a mladších žiakov

17. kolo hrá sa 17.4.2016 o 10.00 

hod. a 12.00 hod. 

MFK Strojíár Krupina - Sitno Banská 

Štiavnica

Ivan Javorský

Nepremieňanie gólových šancí 
nás stálo stratu bodov

Fáber dance team Slovakia na 

Slovenskom pohári

Dňa 2.4.2016 sa uskutočnila celo-

slovenská súťaž i s  účasťou zahra-

ničných tanečných párov v taneč-

nom športe: pohár primátora mesta 

Ružomberok 2016. Miesto: Ružom-

berok, Športová hala Koniareň. Or-

ganizátor: Tanečné štúdio Maestro 

Liptovský Mikuláš. Na súťaži nás 

úspešne reprezentovali i  tanečné 

páry z  nášho mesta z  tanečného 

klubu: Fáber dance team Slovakia

V kategórii dospelí: latinsko – ame-

rické tance nás reprezentovali: (cel-

kový počet párov: 32)

1. Miesto: Napoli Alessandro (Ta-

liansko) - Ondrejková Miroslava (B. 

Bystrica)

16. Miesto: Valach Peter (Hurba-

novo) - Biela Alexandra (B. Štiav-

nica)

V kategórii dospelí: štandardné tan-

ce nás reprezentovali: (celkový po-

čet párov: 22)

8. Miesto: Vlček Filip (Podbrezová) 

- Indrová Vanesa (Zvolen)

V kategórii juniori: štandardné tan-

ce nás reprezentovali: (celkový po-

čet párov: 21)

13. Miesto: Chovan Michal (B. 

Štiavnica) - Dudášová Rebeca (B. 

Bystrica)

19. Miesto: Golian Ondrej (Micha-

lová) - Vozárová Tereza (Valaská)

21. Miesto: Jackuliak Erik - Jacku-

liaková Anna Katarína (Michalová)

V kategórii juniori: latinsko – ame-

rické tance nás reprezentovali: (cel-

kový počet párov: 28)

7. Miesto: Indro Dominik (Zvo-

len)- Ferjancová Liana (Zvolen)

15. Miesto: Chovan Michal (B. 

Štiavnica) - Dudášová Rebeca (B. 

Bystrica)

Našim párom srdečne blahoželáme 

k dosiahnutým výsledkom a želáme 

ešte veľa tanečných úspechov! 

FDT

Úspechy klubu tanečného športu Futbal
II. liga mladši žiaci

FK Sitno Banská Štiavnica - FK Is-

kra Hnúšťa 8:0. Góly: 13", 33" Pav-

lenda, 23", 33", 46", 56" Parilla, 27" 

Kniebügl, 50" Dobák

Rozbiehali sme sa ako „Štiavnická 

Anča“ po Kysihýbel. Do 12. minúty 

sme mohli prehrávať 0:2, keby Aďo 

Šimo nezlikvidoval dve 100% šan-

ce súpera, ale chlapci si ďalej hra-

li svoju hru „tiki-taka“ a nechali sú-

pera nech sa v 1. polčase dosýtosti 

vyblázni, čo malo za následok, že 

nášmu trénerovi chvíľami prechá-

dzal hlas z barytónu do fi stuly. Po-

tom si naše mladé pušky prebili 

kolty zo slepých na ostré, brankár 

Šimo sa začítal do svojho obľúbe-

ného komiksu a hurikán El Nino 

sa presunul s Karibiku do Stred-

nej Európy. Dovtedy, ak chlapci z 

Hnúšte ešte mali loptu na svojich 

kopačkách 2. polčas si ju ohmatali, 

len keď ju vyberali z vlastnej siete. 

Radosť sa dívať na našich príprav-

károv ako vyučujú futbalu svojich o 

2-3roky starších protihráčov.

II. liga starší žiaci

Fk Sitno Banská Štiavnica - FK Is-

kra Hnúšťa 1:1 Gól: 12" Varadi

Toto mal byt zlom doterajších zbab-

raných zápasov a naštartovanie k 

záchrane 2.ligy, žiaľ nestalo sa tak. 

Naši leadri teamu nezvládli svoju 

úlohu a stále nám chýba polmet-

rová presnosť prihrávky, zakonče-

nie pri 100% šanci pred prázdnou 

bránou a hlavne hra vo vlastnej 

16-tke, kde sa niekedy pohybuje-

me ako Charlie Chaplin na vrchole 

svojej slávy. Odobrať loptu súpero-

vi ešte ako-tak zvládneme, ale rozo-

hranie lopty aspoň cez dve prihráv-

ky je pre nás tak nedosiahnuteľné 

ako fungujúca nemocnica v našom 

meste. Ale hra nášho mužstva je len 

v nás, poctivým tréningom a hlav-

ne počúvaním trénera vieme zme-

niť našu hru. 

Richard Neubauer

Štiavničanka A. Biela s tanečným partnerom P. Valachom  foto FDT 

Pozvánka
Gymnázium Andreja Kmeťa Vás 

srdečne pozýva na Deň Shake-

speara, ktorý sa uskutoční dňa 

27.apríla 2016 v Kultúrnom cen-

tre mesta Banská Štiavnica. Kul-

túrne podujatie sa začína o  8:00 

hod. a  predpokladaný záver je 

v obedňajších hodinách.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Kontakt: Angelika Nyékiová

Email: angelanye@hotmail.com
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služby

  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

  Predám pozemok v BŠ časť Šte-

fultov, 3740 alebo 5200 m², cena 

dohodou, tel.č.: 0940 870 762

  Som na invalidnom vozíku a hľa-

dám opatrovateľky na soboty a ne-

dele. Práca na celý deň, slušný zá-

robok. Info na tel.č.: 0904 110 869

  Staviam kamenné múry, klenby, 

podlahy a iné podľa požiadaviek, 

cena za m² od 35,-Eur. Kontakt: 

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 komuni-

Školská jedáleň 
pri Základnej škole Jozefa 
Kollára, Ul. L. Svobodu 40, 

Banská Štiavnica

Ponúka:
Cena obedov 2,17 € 

pre cudzích stravníkov

Výber z dvoch jedál

Rodinné oslavy a posedenia

Kary

Akcie podľa priania zákazníka

Cena dohodou 

Tel.: 0456920619, 0911875772
e-mail: zsjkollara@gmail.com

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

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

Kontakt: 0911 386 921

Okolie: BS, ZV, BB

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!

Drieňová - centrum
Centrum - Povrazník

Povrazník - Drieňová
Jedna cena za 1,50 Eur

Tel.č.: 0902 852 999
(platí len na tel. obj. v prac. dni 

od 7 - 18:00 hod.)

TAXI

katívneho pomocníka v otvorenej 

kuchyni v prevádzke BS Streetfood. 

Pracovná náplň: pomoc v kuchy-

ni, predaj jedál, rozvoz. Záujemcov 

hľadáme na letnú výpomoc, brigá-

du. Vodičský preukaz výhodou. Kon-

takt: 0915 779 620, 0915 365 371

 Kvalitné klampiarske práce za 

dobrú cenu. Už 15 rokov na trhu. Te-

l.č.: 0903 821 370.

13.ročník 
Zvolenskej corridy v réžii Atletov 

BS

Za intenzívneho dažďa sa v  sobotu 

9.4. konal už 13.ročník populárneho 

a vysoko hodnoteného behu vo Zvo-

lene pod názvom Zvolenská corrida. 

Atraktívny pretek v centre mesta od-

štartovala primátorka mesta Zvolen 

a  bezmála 300 pretekárov bojovalo 

o vavríny víťazstva. Náš klub ŠK Atle-

ti BS reprezentovali v juniorských ka-

tegóriách, Jožko Gibala a Hanka Hu-

decová. Obaja svoje kategórie na trati 

8,8km s prehľadom vyhrali a nadvia-

zali na skvelé piatkové výsledky na 

behu oslobodenia Handlovej.

Ďakujeme za podporu všetkým, kto-

rí nám akokoľvek pomáhajú. Ďaku-

jem MsZ a poslancom, komisii špor-

tu a pani primátorke Mgr. Babiakovej 

za fi nančnú pomoc z rozpočtu mes-

ta, ktorú sme na rok 2016 dostali. 

Róbert Petro

69. Národný beh 
Devín - Bratislava

V nedeľu 10.4. sa uskutočnil už 

69.ročník tohoto populárneho behu. 

Medzi takmer 6000 štartujúcimi na 

11,6 km trati, nechýbalo niekoľko 

Banskoštiavničanov. V kategórii do 

39 rokov v osobnom rekorde Franti-

šek Belohorec, časom 43:52, Tomáš 

Nemčok 50:30, Jakub Melicherčík 

52:21 a Peter Poprac 1:04:03. V ka-

tegórii 40-49 r. Pavol Pecník 52:46. V 

kat. 50-59 roční Bohuslav Melicher-

čík časom 44:09 na peknom 4 mies-

te. Celkovým víťazom sa stal bežec 

z Kene, Joel Maina  Mwangi časom 

34:11. Medzi ženami zvíťazila Zita 

Kácser z Maďarska časom 40:24. 

KMT BŠ


