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Stavebné práce ukončené 

V rámci rekonštrukcie a moderni-

zácie verejného osvetlenia bola zre-

alizovaná výmena existujúcich svie-

tidiel za energeticky úspornejšie a 

technicky modernejšie LED Mini-

Luma v počte 648. Zároveň bolo do-

plnených 73 ks rovnakých LED Mi-

niLuma svietidiel na už existujúce 

stĺpy distribučnej spoločnosti. 

Výsledkom modernizácie verejného 

osvetlenia bola aj výmena 10 exis-

tujúcich technicky nevyhovujúcich 

rozvádzačov za technicky vyspelej-

šie so systémom riadenia verejného 

osvetlenia A.R.V.O. 

Ako každý rok, aj túto jar 

organizuje Mesto Banská 

Štiavnica v spolupráci s Tech-

nickými službami, m.p. pre 

občanov zber bioodpadu 

a objemného odpadu formou 

veľkokapacitných kontajnerov 

(VKK).

Kontajnery budú pristavované pre 

ulice resp. ich časti, pre skupiny do-

mov a pre bytové domy na požiada-

nie. Domoví dôverníci a zástupcovia 

domov môžu nahlásiť požiadavku na 

pristavenie kontajnera na nasledov-

né telefónne čísla:

- 0905/525 944 – Ing. Ján Hlinka, 

odd. právne a správy majetku, Mest-

ský úrad Banská Štiavnica

- 0908/272 630 – dispečing Technic-

kých služieb, m. p. Banská Štiavnica

Do VKK patrí objemný odpad, teda 

odpad, ktorý nie je možné umiest-

niť do bežných zberných nádob ako 

napr. kusy nábytku, dvere, koberce, 

staré matrace a pod.

Do kontajnerov nepatria odpady 

ako:

- stavebný odpad – patrí na zberný 

dvor,

- elektroodpad - žiarivky, televízo-

ry, chladničky, práčky, počítače, mo-

nitory, mikrovlnky a pod.- je zbiera-

ný formou mobilného zberu dvakrát 

ročne a celoročne na zbernom dvore,

- batérie a  akumulátory – sú zbie-

rané formou mobilného zberu dva-

krát ročne a celoročne na zbernom 

dvore,

Modernizácia verejného osvetlenia 
v meste Banská Štiavnica

Jarné upratovanie - zber bioodpadu 
a objemného odpadu do VKK

Úsporné svietidlá LED MiniLuma  foto Filip Golian �3.str.

�3.str.

Kysucký 
prameň

29. 4. o 18:00 hod.

Kultúrne centrum
Banská Štiavnica

Súťaž s Carmen
Milí čitatelia!

Opäť sme pre Vás pripravili za-

ujímavú súťaž. Tentokrát môže-

te vyhrať lístky na tanečnú drámu 

Carmen ala Gypsy Devils. Súťaž po-

zostáva z 5 súťažných kôl. Vašou 

úlohou bude vedieť správne odpo-

vedať na aspoň 3 súťažné otázky, 

aby ste boli zaradení do žrebova-

nia o vstupenky na toto ojedinelé 

podujatie, ktoré sa uskutoční v pia-

tok 3. júna na Amfi teátri v Banskej 

Štiavnici.

1. súťažné kolo:

Kto je tvorcom drámy Carmen?

Správne odpovede spolu s vystrih-

nutým kupónom nám môžete po-

sielať poštou na adresu redakcie, 

príp. vhodiť do schránok ŠN (Kul-

túrne centrum – Kammerhof-

ská 1, vestibul Nemocnice - Drie-

ňová, Kvetinárstvo p. Rákayová 

- Križovatka, predajňa SAMA 23 

– pod Kalváriou) v termíne do 

30.5.2016. Šťastných výhercov 

vstupeniek uverejníme v ŠN 2.6. 

Prajeme Vám veľa šťastia!  Red.

Správna odpoveď:

Meno a priezvisko:

Adresa:

Tel.č.:

Kupón č.1Kupón č.1
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z programu
primátorky

18. 4.

čriepok

„Ťažko je niekedy rozpoznať radcu 

od zradcu.“

Ján Petrík

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Riešenie problematiky posky-

tovania zdravotníckych služieb 

v banskoštiavnickej nemocnici.

 Uskutočnilo sa pracovné rokova-

nie k zahájeniu úpravy cesty na 

Ul. A. Sládkoviča.

 Riešenie problematiky úpravy 

cesty na Ul. SNP a Ul. vodáren-

ská.

19.4.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Pracovné stretnutie so zástup-

cami Technických služieb, m. p. 

v Banskej Štiavnici k odpadové-

mu hospodárstvu a zbernému 

dvoru.

 Uskutočnilo sa pracovné stretnu-

tie starostov obcí okresu Banská 

Štiavnica.

20.4.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Účasť na otvorení celoslovenskej 

súťaže pilčíkov „Husqvarna Dre-

vorubač Junior 2016“, ktorú uspo-

riadala Stredná odborná ško-

la služieb a lesníctva v Banskej 

Štiavnici.

 Účasť na zasadnutí Mestského 

zastupiteľstva v Banskej Štiav-

nici.

21.4.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Účasť na zahájení medzinárod-

nej konferencie „Historické banské 

cesty v strednej Európe“.

 Zasadnutie Predstavenstva 

OOCR.

22.4.

 Pracovné stretnutie primátorky 

so zástupcom Penta Investments 

Ing. Jaroslavom Haščákom k rie-

šeniu problematiky poskytova-

nia zdravotníckych služieb v ban-

skoštiavnickej nemocnici.    

Andrea Benediktyová

INZERCIA

Dňa 12. 4. 2016 sa v Štátnej 

vedeckej knižnici v Banskej 

Bystrici uskutočnilo sláv-

nostné vyhodnotenie súťaže 

Najkrajšia kniha a propagačný 

materiál Slovenska za rok 2015 

a Najkrajší kalendár Slovenska 

za rok 2015, ktorú vyhlasuje 

Klub fotopublicistov Sloven-

ského syndikátu novinárov 

a otvorenie vernisáže 

s víťaznými publikáciami, 

propagačnými materiálmi 

a kalendármi.

Propagačná brožúra mesta a oko-

lia s  názvom Banská Štiavnica Ma-

gický svet/A Magic World vyhrala 1. 

miesto v  kategórii Propagačné bro-

žúry – mestá. Diplom za 1. miesto 

prevzala Mgr. Nadežda Babiaková, 

primátorka mesta. Brožúra vznikla 

v rámci projektu Podpora infraštruk-

túry cestového ruchu v štiavnickom 

regióne, ktorý bol fi nancovaný zo 

zdrojov EÚ prostredníctvom ERDF, 

štátneho rozpočtu SR a Mesta Ban-

ská Štiavnica. Brožúra vznikla v roku 

2013 v  spolupráci s  OOCR Región 

Banská Štiavnica. Námet, koncept 

a texty pripravili Ing. arch. Iveta Cho-

vanová a Ing. arch. Andrea Nižňan-

ská, anglický preklad Silvia Heria-

nová, fotografi e Ing. arch. Andrea 

Nižňanská a OZ Fotoklub Blur. Bro-

žúra slúži ako reprezentatívny mate-

riál pre Mesto Banská Štiavnica.

Henrieta Godová

1. miesto pre propagačný materiál 
o Banskej Štiavnici

Primátorka mesta s diplomom 

za 1. miesto za propagačnú 

brožúru Banská Štiavnica – 

Magický svet.  foto Henrieta Godová 

Región Banská Štiavnica 

získal grant od BBSK vo 

výške 10 000 Euro na obnovu 

chodníka na Sitno.

Banskobystrický samosprávny kraj 

od roku 2016 spustil každoročný 

grantový program na podporu in-

fraštruktúry cestovného ruchu. 

Žiadateľom môže byť obec alebo 

Oblastná organizácia cestovného 

ruchu. Zástupcovia všetkých obcí 

z  banskoštiavnického okresu sa na 

stretnutí ešte v roku 2015 spoločne 

dohodli na vytvorení akéhosi zásob-

níka projektov, ktoré za všetky obce 

bude podávať OOCR Región Banská 

Štiavnica. Tak si jednotlivé žiadosti 

nebudú navzájom konkurovať. Pre 

tento rok sa všetky obce zhodli na 

spoločnom projekte opravy zdevas-

tovaných schodov na Sitno, obno-

vení turistického značenia, výme-

ne tabúl Náučného chodníka Sitno 

a odvodnení okolia tzv. Kanej stud-

ničky. Je potešiteľné, že obce došli 

ku konsenzu, pretože bájne Sitno je 

našou spoločnou regionálnou atrak-

tivitou. RBŠ ako jediný z 32 žiadate-

ľov dostal požadovanú sumu v plnej 

výške. Dôvodom bol rozsah projek-

tu, celková suma potrebná na usku-

točnenie je 20 253 Eur, čo význam-

ne prevyšuje požadované 50%-né 

spolufi nancovanie. Na spolufi nan-

covanie si RBŠ plánuje zarobiť pre-

dajom bedekra, ktorý sme vytlačili 

a do predaja spustili v  januári toh-

to roku. Opravu preto chceme reali-

zovať v dvoch etapách, s letnou pre-

stávkou a  termínom ukončenia do 

zimy. O tom, aký projekt podáme na 

budúci rok, rozhodnú opäť starosto-

via spoločne.  Igor Kuhn

Schody na Sitno

Sitno - pohľad z vrchu  foto Lubo Lužina

Výstava
z Múzea Holokaustu v Seredi

Riešenie židovskej otázky na Sloven-

sku v rokoch 1938-1945. 25. - 29.4. 

od 14:00 – 17:00 hod. Kultúr-

ne centrum – B.Štiavnica. Vernisáž 

- 25.apríla o 17:00 hod. Špeciálny 

hosť- jeden z tých, ktorí prežili... Nel-

li Veselá – autorka knihy Generálove 

deti Vstup voľný!
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Nevyhnutnou súčasťou re-

konštrukcie verejného osvetlenia bola 

aj výmena nevyhovujúcich vzdušných 

káblových rozvodov. Stavebné/rekon-

štrukčné práce vykonávala spoločnosť 

O.S.V.O. comp., a.s. Prešov a práce boli 

ukončené 6.3.2016. V najbližšej dobe 

sa bude vykonávať záverečné svetel-

notechnické meranie. Celková suma 

realizácie projektu je 607189,32€ z 

toho spoluúčasť Mesta Banská Štiav-

nica predstavuje sumu 45448,22 €. 

Projekt po administratívnej stránke 

bude ukončený v júni 2016.

Realizáciou projektu modernizá-

cie verejného osvetlenia sme zís-

kali funkčnú, energeticky úspor-

nú a efektívnu sústavu verejného 

osvetlenia. Pevne veríme, že tak dôj-

de k zvýšeniu bezpečnosti a spokoj-

nosti obyvateľov ako aj návštevníkov 

mesta, bezpečnosti cestnej premávky, 

ale samozrejme aj k výraznej energe-

tickej úspore (zníženie spotreby elek-

triny predstavuje 72,82%), zníženie 

nákladov na údržbu a prevádzku ve-

rejného osvetlenia, zlepšenie život-

ného prostredia (odhadovaná ročná 

úspora emisií CO₂ je 71,05 ton), ako 

aj zníženie produkcie nebezpečného 

odpadu (ortuť-výbojky). Mesto Ban-

ská Štiavnica má záujem aj v budúc-

nosti zapojiť sa do takýchto projektov 

a pokračovať v rekonštrukcii verejné-

ho osvetlenia tak, aby sme získali uce-

lený, efektívny a energeticky úsporný 

systém verejného osvetlenia vo všet-

kých častiach mesta.

Zuzana Šušková, odd. RRaMV

NOVINKY

1.str.

Modernizácia verejného osvetlenia 
v meste Banská Štiavnica

Jarné upratovanie - zber bioodpadu 
a objemného odpadu do VKK

Súťaž v materských a základ-

ných školách Banskej 

Štiavnice.

Aj tento rok vyhlasujú Technické 

služby, m. p. Banská Štiavnica v spo-

lupráci s Mestom Banská Štiavnica a 

o. z. CEPTA súťaž v triedenom zbe-

re „Zbieraj body za odpady“ pre mater-

ské a základné školy Banskej Štiavni-

ce. Súťaž trvá od 1.4. do 31.5. 2016. 

Žiaci zbierajú pre svoju triedu body 

za vyseparované suroviny.

Pre získanie 1 bodu je potrebné na-

zbierať: 2 kg papiera (noviny, kan-

celársky papier a pod.), alebo 1 kg 

kartónu, alebo 0,5 kg nápojových 

kartónov (tetrapakov), alebo 0,1 kg 

hliníkových fólií, alebo 0,1 kg hliní-

kových plechoviek.

Vytriedené a  čisté suroviny žiaci 

môžu priniesť na zberný dvor Antol-

ská 46 (oproti ČOV) cez prac. dni od 

6:00 do 16:00. Na zbernom dvore je 

potrebné kontaktovať pri vstupe ob-

sluhu zberného dvora, ktorá surovi-

ny preberie a triede zapíše body.

Druhou možnosťou je, že škola bude 

suroviny sústreďovať vo  svojich 

priestoroch. Škatule, vrecia, tašky 

a pod.  musia byť označené, aby bolo 

jasné, ku ktorej triede a škole patria. 

Technické služby vždy koncom me-

siaca – v apríli aj v máji vykonajú zvo-

zy zo škôl a zaevidujú suroviny.

Podľa počtu bodov sú pre triedy pri-

pravené zaujímavé fi nančné odme-

ny:

1. miesto: 50 €

2. miesto: 40 €

3. miesto: 30 €

4. - 5. miesto: 20 €

6. - 7. miesto: 10 €

8. - 10. miesto: 5 €

Vyhranú sumu môže trieda využiť 

napr. na koncoročný výlet.

Zo súťaže bude mať úžitok aj ško-

la, ktorej triedy sa zapoja. Za kaž-

dú triedu, ktorá sa umiestni  na 1. 

– 10- mieste, škola dostane 10 €. Na-

vyše škola získa za vyzbieraný pa-

pier 0,04 €/kg. Čo patrí a čo nie me-

dzi jednotlivé suroviny, to žiaci zistia 

vo svojej škole – z plagátu na násten-

ke alebo na spomínanej web stránke 

odpady.banskastiavnica.sk. Chcem 

upozorniť, že najviac bodov je mož-

né získať za hliníkové nápojové ple-

chovky a fólie (patria sem viečka z jo-

gurtov, fólie z čokolád, kovové tégliky 

z paštét a pod.). Samozrejme, všetko 

musí byť čisté bez zvyškov obsahu, 

aby to nezapáchalo. Medzi hliníko-

vé fólie nepatria plastové („šušťavé“) 

viečka/obaly z niektorých jogurtov či 

sladkostí a ani obaly z masla. Aby boli 

suroviny prevzaté a body pridelené, 

musia byť odpady čisté a vytriedené 

podľa uvedených kritérií. Pri nedo-

držaní požadovanej kvality surovín 

si Technické služby vyhradzujú právo 

neprevziať dodávku, alebo znížiť jej 

hmotnosť a teda triede pripísať me-

nej bodov. V prípade nejasností kon-

taktujte hlavného koordinátora súťa-

že na milos.veverka@inter-net.sk.

Miloš Veverka, 

Technické služby, m. p. BS

Zbieraj body za odpady

- nebezpečný odpad – far-

by, domáca chémia a pod. - sú zbiera-

né formou mobilného zberu dvakrát 

ročne a celoročne na zbernom dvore,

- pneumatiky – patria do servisov, 

ktoré ich podľa zákona majú povin-

nosť odoberať bezplatne bez ohľadu 

na množstvo a značku,

- bioodpad – rodinné domy ho spra-

covávajú formou domáceho kompos-

tovania, v  prípade väčšieho množ-

stva ho možno priniesť na zberný 

dvor,

- vytriedené zložky komunálneho 

odpadu ako papier, plasty, sklo, kovy, 

nápojové kartóny – patria do vyzna-

čených farebných nádob na triedený 

zber alebo na zberný dvor,

- zmesový komunálny odpad – patrí 

do určených zberných nádob alebo 

na zberný dvor.

Ak máte väčšie množstvo bioodpa-

du – orezané konáre, kríky, zhraba-

né lístie a pod. ktoré domy v rodinnej 

zástavbe nie sú schopné skompos-

tovať, alebo z úpravy verejnej zelene 

pri bytovkách, je potrebné požiadať 

o  pristavenie VKK zvlášť na bio-

odpad. Prosíme občanov, aby ne-

dávali bioodpad do VKK spolu s ob-

jemným odpadom – znemožňuje 

to potom dotriedenie VKK a  zhod-

notenie objemného odpadu. Zber-

ný dvor sa nachádza na Antolskej ul.  

46, oproti ČOV smerom na Sv. Anton 

a je otvorený v pracovných dňoch od 

6:00 do 18:00 a v sobotu od 8:00 do 

12:00.  Miloš Veverka, 

Technické služby, m. p. BS

1.str.

Anketa
Ako ste spokojní s novým verej-

ným osvetlením v  našom mes-

te?

Na našej ulici svieti oveľa lepšie. 

Viditeľnosť je podstatne lepšia, 

som spokojná.  R.M.

S novým osvetlením som spokoj-

ná. Je lepšia viditeľnosť ako bola 

predtým.  J.K.

Určite lepšie, než predchádzajúce 

osvetlenie. Určite dobré a energe-

ticky menej náročné. Všetko po-

zitívne čo sa v meste spraví, tak to 

má dobrý vplyv aj pre občanov. Ja 

som spokojný.  J.K.

Verejné osvetlenie sa spravilo 

zväčša len po hlavných cestách. Je 

síce opodstatnené a je dostatočne 

dôležité, ale netreba zabúdať aj na 

bočné uličky, kde množstvo verej-

ného a pouličného osvetlenia, či 

už nefunguje alebo svieti až tak, že 

nespĺňa prakticky svoj účel.  Z.N.

Myslím si, že je to lepšie ako bolo 

to predtým. A takto by mohli byť 

aj naše bočné ulice osvetlené.  R.B.

Deň Zeme
22.apríl je každoročne venovaný 

našej Zemi.

V  roku 1969 vyhlásili tento deň 

pre našu planétu. Cieľom toh-

to sviatku bolo zvýšiť energetickú 

účinnosť, recykláciu odpadu a hľa-

danie obnovenia zdrojov energie. 

Všetci žijeme v ekosystéme, ktorý 

je dôležitý pre nás, aby sme mohli 

existovať. Mali by sme sa zamys-

lieť nad jeho udržiavaním, pretože 

je to len náš výsledok ako s príro-

dou zaobchádzame. Chrániť Zem 

je potrebné počas celého roku, nie-

len počas tohto sviatku, lebo Zem 

sa bez nás zaobíde, ale my bez nej 

nie. Počas tohto dňa si pripome-

nieme význam planéty, ale musí-

me sa k nej správať s úctou a vďa-

kou. K sviatku prajem planéte, čo 

najviac zelene, života a ľuďom, aby 

si začali viac vážiť Zem. Dbajme na 

jej údržbu viac ako doteraz!

Filip Golian

Oznam
Mestská knižnica oznamuje všet-

kým čitateľom, že z dôvodu sťa-

hovania je zatvorená. O obnovení 

služieb knižnice Vás budeme in-

formovať v ŠN a na webovej strán-

ke Mesta. 

MsK
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Od marca roku 2013 zostalo mesto 

Banská Štiavnica a obce okresu Ban-

ská Štiavnica bez sanitky Rýchlej le-

kárskej pomoci (RLP) čiže sanitky 

s lekárom, ktorá na základe rozhod-

nutia Ministerstva zdravotníctva SR 

bola nahradená dvomi sanitkami 

Rýchlej zdravotnej pomoci (RZP). 

Prevádzkovateľom RLP bola od 

22.12.2009 a  RZP od 13.5.2010 

v  Banskej Štiavnici spoločnosť Zá-

chranná a  dopravná zdravotnícka 

služba, Bratislava, ktorá sa stala ví-

ťazom vo výberovom konaní reali-

zovanom Ministerstvom zdravot-

níctva SR. S takýmto riešením Mesto 

nemohlo súhlasiť, a preto primátor-

ka mesta dňa 19.2.2013 poslala mi-

nisterke zdravotníctva písomnú ná-

mietku voči plánovanému zrušeniu 

RLP v Banskej Štiavnici. V námietke 

bolo zdôraznené, že pri absencii le-

kárskej služby prvej pomoci v  mes-

te a priľahlom regióne, ak sa zruší aj 

RLP, dôjde k trvalému stavu, kedy pri 

akútnom zhoršení zdravotného sta-

vu, úraze alebo aj hromadnej havárii 

bude dostupná len RZP, čo je posád-

ka bez lekára. V regióne nebude žiad-

ny lekár, ktorý by mohol vycestovať 

za pacientom. Takéto riešenie je pre 

obyvateľov, ale aj návštevníkov regió-

nu,  neprijateľné aj vzhľadom na geo-

grafi cké a v zimných mesiacoch  ne-

priaznivé poveternostné podmienky 

regiónu. Pre odľahlejšie obce regió-

nu je to vzdialenosť až do 45 km, čo 

v  daných geografi ckých podmien-

kach  časovo presahuje aj 1 hodinu. 

V zimnom období v prípade nepriaz-

nivého počasia je táto dostupnosť 

ešte viac obmedzená. RZP nemôže 

poskytnúť pacientom bezprostred-

nú lekársku starostlivosť, môže len 

stabilizovať pacienta a  previesť do 

najbližšej nemocnice. Tým sa predl-

žuje čas na poskytnutie bezprostred-

nej lekárskej starostlivosti, čo pre 

pacienta môže mať vážne následky. 

Spolu s  námietkou bolo minister-

ke zdravotníctva zaslané aj „Vyhláse-

nie primátorky mesta Banská Štiavnica 

a starostov obcí okresu Banská Štiavni-

ca za zachovanie súčasného stavu rých-

lej lekárskej pomoci a  rýchlej zdravot-

nej pomoci v Banskej Štiavnici“, ktoré 

podpísalo 13 starostov obcí náš-

ho okresu. Kópia listu a vyhlásenie 

primátorky mesta a starostov okre-

su bola spolu so žiadosťou o podpo-

ru odoslaná aj predsedovi vlády SR, 

predsedovi BBSK a riaditeľovi odbo-

ru zdravotnej starostlivosti MZ SR. 

Keďže reakcia MZ SR nebola adek-

vátna a neriešila problém zabezpe-

čenia RLP v  našom meste a preto-

že s  takýmto vývojom sme neboli 

spokojní, primátorka mesta sa ďal-

ším osobným listom (z 23.4.2013) 

obrátila na ministerku zdravotníc-

tva s požiadavkou o prehodnotenie 

stanoviska Ministerstva zdravot-

níctva SR a vrátenie RLP do Banskej 

Štiavnice. 11. októbra 2013 navští-

vil Banskú Štiavnicu prezident Slo-

venskej republiky. Aj túto návšte-

vu okrem iného využila primátorka 

mesta na intervenciu vo veci vráte-

nia RLP do Banskej Štiavnice. Pán 

prezident pomoc prisľúbil, vyžiadal 

si podklady, ktoré mu boli obratom 

poskytnuté a osobne pán prezident 

a  následne listom aj vedúci prezi-

dentskej kancelárie oslovili minis-

terku zdravotníctva vo veci zrušenia 

RLP v  Banskej Štiavnici. Následne 

boli primátorke mesta aj prezident-

skej kancelárii z Ministerstva zdra-

votníctva SR súčasne zaslané dve 

takmer identické odpovede s nega-

tívnym stanoviskom na obnovenie 

RLP v našom meste. Pre informáciu 

vám prinášame krátky prehľad z pí-

somnej komunikácie týkajúcej sa 

prinavrátenia RLP do Banskej Štiav-

nice:

dátum adresát vec

19.2.2013 Ministerka zdravotníctva SR námietka voči zámeru na zrušenie RLP v Banskej Štiavnici

21.2.2013 Predseda vlády SR žiadosť o podporu k zachovaniu RLP v Banskej Štiavnici

22.2.2013 Predseda BBSK žiadosť o podporu vo veci

27.3.2013 Primátorka mesta odpoveď na list z 19.2.2013

19.3.2013 Operačné stredisko ZZS žiadosť o zachovanie RLP

4.4.2013 Štátny tajomník MZ SR žiadosť o zachovanie RLP

24.3.2013 Ministerka zdravotníctva SR opakovaná žiadosť o zachovanie RLP v Banskej Štiavnici

27.6.2013 Primátorka mesta odpoveď z MZ SR na druhý list

20.10.2013 Prezident SR žiadosť o podporu vo veci zachovania RLP v nadväznosti na osobný rozhovor zo dňa 11.10.2013

20.11.2013 Primátorka mesta odpoveď z Kancelárie prezidenta SR

28.11.2013 Ministerka zdravotníctva SR tretia žiadosť o obnovenie RLP v B. Štiavnici

19.12.2013 Primátorka mesta odpoveď na list z 28.11.2013

14.1.2014 Kancelária prezidenta SR poďakovanie za snahu o pomoc a stanovisko k vyjadreniu MZ SR

20.1.2014 Ministerka zdravotníctva SR reakcia na stanovisko ministerstva na list prezidenta SR

20.1.2014 BBSK žiadosť o zriadenie ambulancie LSPP

10.2.2014 Primátorka mesta odpoveď z BBSK

14.2.2014 Primátorka mesta odpoveď z MZ SR na reakciu k stanovisku, ktoré ministerstvo poslalo do Kancelárie prezidenta SR

21.2.2014 Predseda vlády SR opakovaná žiadosť o pomoc o prinavrátenie RLP do Banskej Štiavnice

3.3.2014 MZ SR žiadosť o sprístupnenie informácie - o nákladoch na prevádzku RZP a RLP za r. 2010 - 2014

17.3.2014 Primátorka mesta odpoveď od MZ SR na žiadosť o inf. - rozhodnutie o zamietnutí

2.4.2014 Union zdravotná poisťovňa, a.s. žiadosť o sprístupnenie informácie - o nákladoch na prevádzku RZP a RLP za r. 2010 - 2014

2.4.2014 Všeobecná zdravotná poisťovňa žiadosť o sprístupnenie informácie - o nákladoch na prevádzku RZP a RLP za r. 2010 - 2014

2.4.2014 Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. žiadosť o sprístupnenie informácie - o nákladoch na prevádzku RZP a RLP za r. 2010 - 2014

14.4.2014 Primátorka mesta odpoveď od Dôvera zdrav. poisť. - zamietavá

22.4.2014 Primátorka mesta odpoveď od VšZP - rozhodnutie o nevyhovení

5.5.2014 Primátorka mesta odpoveď od UNION zdrav. poisť. - náklady vyčíslené

3.11.2014 Predseda vlády SR žiadosť o prehodnotenie zriadenia ambulancie RLP v Banskej Štiavnici

1.12.2014 Minister zdravotníctva SR opakovaná žiadosť o prehodnotenie zriadenia ambulancie RLP v Banskej Štiavnici

8.4.2015 Minister zdravotníctva SR opakovaná žiadosť o vrátenie sídla RLP a zriadenie LSPP

2.12.2015 Predseda vlády SR opakovaná žiadosť o prinavrátenie sídla RLP do Banskej Štiavnice a tiež zriadenie LSPP pre dospelých a zubnej LSPP

Rýchla lekárska pomoc v Banskej Štiavnici

�5.str.
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kam v BŠ 
a okolí ?

22.4. Náckova Štiavnica. 22. roč-

ník výjazdu Nácka starým vláči-

kom štiavnická Anča. Vestibul že-

lezničnej stanice, 15:30

22.4. Československá party. Pra-

žovňa, 21:00.

22.-23.4. Chata A. Kmeťa na Sit-

ne: Nočný výstup na Sitno. 1:00 

nočný výstup z Počúvadlianskeho 

jazera a Ilije, 2:00 otvorenie chaty 

na Sitne, 3:00 prednáška o histórii 

Sitna. Info: 0904 804 132

23./30.4.Terra Permonia. Vyná-

lezovňa, mašinkáreň, fosforovňa 

a bambusovňa. Otvorené: 13:00-

17:00.

23.4. Sobáš vína a jedla z diviny: 

Na divoko. Exkluzívne francúzske 

vína predstaví známy slovenský 

someliér p. Urban. Rezerv. 0915 

321 205. Penzión Altmayer, 18:00

23.4. Schemnitiensis: Antonio 

Fraioli-Klarinet (IT). 5. Medzi-

národný hudobný festival. ZUŠ, 

18:00, info: huaja.org

23.4. Koncert: Andrea Zimányio-

vá Trio. Trotuar Cafe, 20:00

23.4. Argentínska večera. Živá 

hudba, milonga, rozhovory s  in-

štruktormi. Hotel Grand Matej, 

vstup voľný, 19:00.

23.4. Šansóny a  šampanské. Za-

hrá kapela Annešanté. Rezervá-

cie: 0456921113. Cosmopolitan-

-vežička, 20:00.

23.4. Koncert: Števo Gajdoš trio. 

Archanjel Cafe, 21:00.

24.4. Koncert v galérii: Perla Per-

petua Voberová & Roland Trio. 

Koncert venovaný Jozefovi V. Pi-

tukovi. Galéria J. Kollára, 15:00.

25.4. Vernisáž výstavy: Riešenie 

židovskej otázky na Slovensku v 

rokoch 1938-1945. Výstava prí-

stupná: 26.4.-29.4.2016 / 14:00 – 

17:00. Kultúrne centrum, 17:00.

26.4. Shakespeare´s Day. Organi-

zuje Gymnázium Andreja Kmeťa.

Kultúrne centrum, 8:30

Zmena programu vyhradená!

Región Banská Štiavnica

Beseda
Kluby zdravia a MsÚ, odd. KŠaMK 

Vás pozývajú dňa 3.5.2016 o 

17:00 hod. na besedu s Mgr. Ka-

tarínou Kernovou „Zdravie vonia 

bylinkami“ spojenú s ochutnávkou, 

ktorá sa uskutoční v Kultúrnom 

centre, Kammerhofská 1, B. Štiav-

nica. Ste srdečne vítaní!  KZ

Žiadosť o urýchlené zriadenie am-

bulancie Rýchlej lekárskej pomoci, 

t.j. záchranky s lekárom, v Banskej 

Štiavnici je predmetom petície, ktorá 

bola v pondelok 18.apríla 2016 zahá-

jená v Banskej Štiavnici. 

V meste sú momentálne iba dve zá-

chranky bez lekára (rýchla zdravot-

nícka pomoc) a inak žiadna urgent-

ná zdravotná starostlivosť. Mesto a 

región, zaradené na Zozname sve-

tového dedičstva UNESCO, nemá už 

niekoľko rokov urgentnú zdravotnú 

starostlivosť zabezpečenú lekárom. 

To v praxi znamená, že v prípade úra-

zu, náhleho zhoršenia zdravotného 

stavu alebo inej kritickej situácie do-

stanú obyvatelia alebo návštevníci 

tejto turistickej destinácie urgentnú 

lekársku pomoc rádovo za desiatky 

minút alebo musia byť transportova-

ní do niektorej z nemocníc vo vzdia-

lenosti 35-55 km. V meste pritom 

žije 10 tisíc obyvateľov, okres má 17 

tisíc obyvateľov a odhadovaná roč-

ná návštevnosť je približne 200 tisíc 

návštevníkov, prevažná časť z nich 

v letnej sezóne. Problém sa stal ešte 

vypuklejší po zrušení interného a 

gynekologicko-pôrodníckeho odde-

lenia v miestnej nemocnici iba pred 

niekoľkými dňami, pričom oddele-

nie urgentnej medicíny bolo zruše-

né už dávnejšie a v meste nie je ani 

lekárska služba prvej pomoci. Podľa 

medializovaných informácií Minis-

terstvo zdravotníctva SR potvrdilo 

zriadenie ambulancie rýchlej lekár-

skej pomoci k 1. septembru 2016, ale 

signatári petície považujú tento ter-

mín za neskorý. “Banská Štiavnica je 

v lete plná návštevníkov z celého sveta a 

v meste a okrese samozrejme žijú obyva-

telia, mnohí z nich sú starší ľudia a deti. 

Cesty do regiónu sú plné zákrut, sú úzke 

a v zlom stave. Je nemysliteľné, aby ta-

kýto geografi cky izolovaný a pritom tak 

navštevovaný región Slovenska ostal bez 

urgentnej lekárskej pomoci. Musíme na-

ozaj čakať na obete na životoch alebo na 

poškodenie zdravia, aby sa kompetentní 

zobudili a zriadili lekársku záchranku?” 

pýta sa Ján Roháč, predstaviteľ petič-

ného výboru. “1. september je rozhodne 

neskoro, záchranku treba zriadiť ihneď, 

platíme si dane a odvody ako iní obyva-

telia Slovenska,  turistická sezóna práve 

začína, skrátka niet dôvodu, aby sme ďal-

šie 4 mesiace ostali bez urgentnej medicí-

ny poskytovanej lekárom a pravdupove-

diac nemáme žiadne záruky, že na jeseň 

či dokonca v zime to bude lepšie”, dopl-

nil Roháč. Petíciu účasťou v petičnom 

výbore podporili uznávaní štiavnic-

kí lekári, ktorí tu pred rokmi zakla-

dali zdravotnú starostlivosť, známu 

svojou vysokou kvalitou. Podporili 

ju aj niektoré známe osobnosti, kto-

ré majú blízky vzťah k Banskej Štiav-

nici alebo v nej žijú, napríklad Zden-

ka Predná, Jana Kirschner, Oskar 

Rózsa či Magda Vášáryová. Po zís-

kaní dostatočného počtu podpisov 

bude petícia doručená Ministerstvu 

zdravotníctva SR. Petíciou je možné 

podpísať aj elektronicky na serveri 

Changenet: http://www.changenet.

sk/?section=kampane&x=858047.

Viac informácií: Ján Roháč, rohac@

stonline.sk.

Ján Roháč

Petícia za urýchlené zriadenie 
ambulancie Rýchlej lekárskej pomoci v Banskej Štiavnici

Rýchla lekárska pomoc v B. Štiavnici
Okrem vyššie uvedenej 

komunikácie sa uskutočnili osobné 

rokovania so štátnym tajomníkom 

MZ SR MUDr. Viliamom Čislákom, 

predsedom NR SR Pavlom Paškom 

a následne s MUDr. Viliamom Čislá-

kom už ako ministrom zdravotníc-

tva SR. Odpoveď bola stále rovnaká: 

Banská Štiavnica tak ako iné mestá 

nespĺňa kritériá pre RLP aj napriek 

všetkým nami uvádzaným dôvo-

dom. Po všetkých jednaniach primá-

torky mesta na poslednom rokovaní 

s ministrom zdravotníctva SR usku-

točnenom vo februári 2016 a po vy-

hľadaní všetkých dostupných mož-

ností k  udeleniu súhlasu minister 

zdravotníctva SR nakoniec vydal roz-

hodnutie na RLP v Banskej Štiavni-

ci pre Záchrannú zdravotnú službu 

Bratislava, ktorá bude zabezpečovať 

RLP v  Banskej Štiavnici. Vyše troj-

ročnú snahu a  prácu, opakovanú 

a opätovnú argumentáciu primátor-

ky mesta, vedenia mesta a starostov 

obcí okresu Banská Štiavnica v mene 

všetkých obyvateľov mesta a priľah-

lého spádového regiónu, uznali pred-

stavitelia vlády spolu s  ministrom 

zdravotníctva SR čím sa podarilo na-

plniť požiadavku a zriadiť v Banskej 

Štiavnici ambulanciu rýchlej lekár-

skej pomoci. Na základe vyššie uve-

dených skutočností Ministerstvo 

zdravotníctva Slovenskej republiky 

ako orgán príslušný na zmenu typu 

ambulancie záchrannej zdravotnej 

služby podľa § 17 d v spojení s § 15 

a § 92 zákona č. 578/2004 Z. z. o po-

skytovateľoch zdravotnej starostli-

vosti, zdravotníckych pracovníkoch, 

stavovských organizáciách v  zdra-

votníctve a o zmene a doplnení nie-

ktorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a  v  zmysle § 46 zákona 

č. 71/1976 Zb. o  správnom konaní 

v znení neskorších predpisov po ziste-

ní skutkového a právneho stavu roz-

hodlo a  vydalo rozhodnutie zo dňa 

17. marca 2016 na základe žiadosti 

štátnej príspevkovej organizácie: Zá-

chranná zdravotná služba Bratislava, 

zo dňa 15.02.2016 o zmenu typu am-

bulancie záchrannej zdravotnej služ-

by, a to ambulancie rýchlej zdravotnej 

pomoci v sídle Banská Štiavnica 1 na 

ambulanciu rýchlej lekárskej pomoci 

s účinnosťou od 01. septembra 2016. 

Rozhodnutie o  povolení prevádzko-

vania ambulancie rýchlej lekárskej 

pomoci so sídlom v Banskej Štiavni-

ci je platné do 23.12.2019 vrátane. 

V nadväznosti na súčasný stav zdra-

votníckych služieb v Banskej Štiav-

nici, absenciu LSPP,  uzatvorenie in-

terného oddelenia primátorka mesta 

urýchlene komunikovala a žiadala 

MUDr. Miroslava Chabroňa riadite-

ľa Záchrannej zdravotnej služby Bra-

tislava, s ktorým komunikovala už 

v minulosti ako s námestníkom ria-

diteľa v súvislosti s prevádzkovaním 

RLP v Banskej Štiavnici, kde Záchran-

ná zdravotná služba bude prevádz-

kovateľom ambulancie RLP v Ban-

skej Štiavnici o urýchlené konanie vo 

veci zriadenia RLP v Banskej Štiavnici. 

Na základe jeho vyjadrení Záchranná 

zdravotná služba Bratislava v najbliž-

šej dobe podnikne všetky potrebné 

legislatívne, materiálno – technické a 

najmä personálne aktivity, pre zabez-

pečenie potrebného počtu lekárov k 

spusteniu rýchlej lekárskej pomoci v 

našom meste. Rozhodujúcim faktom 

je tá skutočnosť, že Ministerstvo zdra-

votníctva SR už vydalo rozhodnutie o 

prevádzkovaní RLP v Banskej Štiav-

nici pre Záchrannú zdravotnú služ-

bu Bratislava, ktoré nadobudlo právo-

platnosť 21. marca 2016. 

Ivana Ondrejmišková,

prednostka MsÚ

4.str.
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oznamy, pozvánky
spomienky

ZAUJÍMAVOSTI

Spomienka

V neznámy 

svet odišiel si 

spať, zaplakal 

každý, kto Ťa 

mal rád. Čas 

plynie, bolesť v srdci trápi, 

ale Teba drahý náš syn, brat, 

manžel, otec, nám nikto ne-

navráti. Len slzy v očiach, v 

srdci žiaľ, čo drahé, ako ro-

dičia sme mali, to nám osud 

vzal. Drahý náš Romanko, 

tichúčko snívaj na Hornej 

Rovni s ockom Igorkom, ten 

svoj večný sen a ver, že ni-

kdy nezabudneme na ten 

strašne smutný deň.

Dňa 27.4.2016 uplynie 10 

rokov, čo nás navždy opus-

til náš milovaný syn, man-

žel, otec, brat, krstný, sused 

Roman Školík vo veku 39 

rokov. S láskou a smútkom 

v srdci všetci na Teba spo-

míname, 

manželka Vierka, mama, 

brat Jarko s rodinkou, deti 

Zuzka, Miško, Viktorko a 

celá rodina

Stretnutie 
pletárov
Srdečne Vás pozývame na V. roč-

ník spoločenského podujatia pre 

všetkých bývalých i súčasných ple-

tárov, ktoré sa uskutoční v piatok 

13.5.2016 od 10:00 hod. v Kul-

túrnom centre (Kammerhofská 1, 

pri hoteli Grand) Program: Privíta-

nie, premietanie spomienkových 

udalostí, premietanie fotografi í z 

predchádzajúcich stretnutí, kle-

betnica, obed, tombola, voľná zá-

bava pri hudbe na počúvanie a do 

tanca. Vstupné: koláčik, fľaštička. 

Bližšie info: 0908 963 829, email: 

svetro@stonline.sk. Tešíme sa na 

Vás!                                  organizátori

Oznam
Oznamujem členom SZTP v B.

Štiavnici, že dňa 24.mája t.r. sa 

uskutoční 1-dňový rehabilitačný 

zájazd do Podhájskej. Odchod au-

tobusu o 7:45 hod. z Križovatky. 

Ivan Madara

V dňoch 6.-9. apríla 2016 sa 

konal na Mestskej krytej 

plavárni v Banskej Štiavnici 

zaujímavý kurz pre plavčíkov 

– záchranárov, ktorí vycestujú 

počas leta do USA (Washin-

gton DC) na letnú brigádu.

Prinášame vám rozhovor s directo-

rom Agentúry JOBinUSA.sk Ing. 

Matúšom Gregom:

Čo vás dnes privádza na plaváreň 

do Banskej Štiavnice?

Prišli sme do Banskej Štiavnice ja, 

dvaja Američania a študenti zo šty-

roch krajín kvôli tomu, že študenti, 

ktorí chodia na leto do USA pracovať 

ako plavčíci, musia získať certifi kát 

Amerického červeného kríža. Sú to 

študenti denného štúdia na vysokej 

škole vo veku 19-27 rokov, ktorí po-

chádzajú z Bieloruska, Ukrajiny, Poľ-

ska, Českej a Slovenskej republiky.

Koľko trvá samotný kurz?

Kurz trvá 3,5 dňa, spolu aj s poho-

vorom so zamestnávateľom s tým, 

že samotný kurz sa skladá z 15 hod. 

na bazéne a 25 hod. teórie v triede. A 

nakoniec sa konajú záverečné testy. 

Študenti získajú certifi kát Americ-

kého červeného kríža nato, aby boli 

certifi kovaní plavčíci. Certifi kát pla-

tí 2 roky a môžu ho používať kdekoľ-

vek v USA.

Prečo ste si vybrali práve Banskú 

Štiavnicu?

Sme tu už 4. rok a každý rok sa do 

Banskej Štiavnice veľmi radi vracia-

me. Banská Štiavnica má viaceré vý-

hody. Sú tu perfektní ľudia, ďalej 

super bazén, kde sa dá dobre vycvi-

čiť plavčíkov, lebo bazén by mal mať 

hĺbku min. 3,5 m, čo práve ban-

skoštiavnický bazén v plavárni má. 

Máme ubytovňu, kde je zabezpeče-

né aj stravovanie a na Slovensku je 

ťažké nájsť všetky tieto veci dokopy. 

Banská Štiavnica je svojou lokalitou 

výhodná pre študentov aj z Bratisla-

vy aj z Košíc. Momentálne máme na 

kurze 31 študentov. Na budúci rok 

by sme radi opäť zavítali do Banskej 

Štiavnice v mesiaci február a absol-

vovali ďalší kurz pre plavčíkov zá-

chranárov na vašej plavárni. Našou 

ambíciou je absolvovať aspoň 3 kur-

zy počas roka.

Kde sa študenti môžu uplatniť?

Študenti chodia pracovať k zamest-

návateľom do USA, v okolí Washin-

gtonu D.C., to je najvychýrenejšie 

okolie, kam potrebujú veľa plavčí-

kov. Zo Slovenska vycestuje na leto 

do USA až cca 2 500 študentov.

Aké podmienky musí spĺňať záu-

jemca o kurz?

Podmienka je mať dobré základy an-

gličtiny a program je dosť fi nančne 

náročný, tak si treba pripraviť min. 

1 500 - 1 700€ na počiatočné nákla-

dy s tým, že v drvivej väčšine sa ná-

klady vrátia. Treba si uvedomiť, že 

nejde o zárobkový program (aj keď 

máme študentov, ktorí si cez leto 

dokážu zarobiť pekné vreckové na 

zvyšok roka), ale cieľom programu 

Work and Travel USA je, aby si štu-

denti zlepšili angličtinu, precestovali 

USA a skúsili život v inej krajine.

Čo môže program študentovi pri-

niesť?

Na študentoch, ktorí program absol-

vovali, je naozaj vidieť, že sú samo-

statnejší, odváženejší a drvivá väčši-

na našich bývalých plavčíkov pracuje 

v nadnárodných spoločnostiach. Zo 

skúsenosti od našich bývalých ab-

solventov vieme, že uplatnenie sa 

na trhu práce je pre nich ľahšie. Ak 

sa chceš stať plavčíkom v USA, pri-

hlás sa a zaregistruj na: www.jobi-

nusa.sk. Najbližšiu pobočku nájdete 

v Banskej Bystrici, všetko podstatné 

sa dá vybaviť aj online.

Za rozhovor poďakoval

Michal Kríž

Kurz plavčíkov záchranárov

Študenti štyroch krajín na plavárni  foto Michal Kríž 

V dňoch 4.4.-8.4. sa na 

Gymnáziu Andeja Kmeťa v 

Banskej Štiavnici uskutočnila 

výstava venovaná téme 

holokaustu.

Zážitkový vzdelávací workshop 

pre mládež, ktorý priblížil vtedaj-

šiu situáciu súčasnej mládeži, kto-

rá sa bežne touto témou nezaobe-

rá. Poskytol akýsi náhľad a vcítenie 

sa do našej histórie, a poukázal tiež 

na pretrvávanie negatívnych nálad 

a činov voči iným etnikám, men-

šinám alebo ďalšej inakosti aj po 

vojne a v súčasnosti. Mnohí žia-

ci pochopili, že ide o tému koncen-

tračného tábora, už keď im na ruky 

napísali 8- miestne číslo. Sprievod-

covia sa správali, akoby ich viedli do 

takéhoto tábora, ale oveľa  miernej-

šie. Počas výstavy bol každý žiak vy-

stavený nejakému ˝trestu˝- niektorí 

museli urobiť pár drepov, iní zavia-

zať si dokopy šnúrky na topánkach. 

Postupne všetci pochopili čo to zna-

mená, byť utláčaní. Táto emotívna 

zložka bola spojená s faktovou, kto-

rú tvorilo vyhľadávanie informácii 

na banneroch- žiaci sa naučili čo je 

to geto, ako boli židia počas vojny 

označovaní a aké mali práva. Keď 

sme sa ich na záver opýtali, aký mali 

pocit, povedali, že síce vedeli, že sa 

to nedeje naozaj, ale aj tak sa necíti-

li príjemne. Ak by zaujímala návšte-

va výstavy aj vás, ste srdečne vítaní! 

25.4. - 29.4. sa výstava uskutoční v 

Kultúrnom centre v Banskej Štiav-

nici.

Otestujte sa! Čo viete o riešení ži-

dovskej otázky na Slovensku? 

1. čo je to geto a kde na Slovensku 

sa nachádzalo?

2. koľko židov bolo zo Slovenska ex-

portovaných?

3. mohli židia vlastniť rádio?

4. a bicykel?

Veronika Kvietková 

a Karma Hasbach

z iniciatívy Kvety Demokracie

Výstava o holokauste
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oznamy, pozvánky
spomienky

OZNAMY

Spomienka

Dňa 22.4.2016 

uplynie 10 ro-

kov odvtedy, 

čo nás navždy 

opustil náš 

manžel, otec, brat, švagor a 

priateľ Miroslav Mlynárik. 

Všetci, čo ste ho poznali, ve-

nujte mu tichú spomienku. 

Smútiaca rodina

Spomienka

Tak, ako sa 

strieda slnko s 

mesiacom, tak 

plynú aj roky. 

Dňa 19. aprí-

la uplynie 5 rokov, čo navždy 

utíchlo jej láskavé, dobroti-

vé srdce. Jej pracovité ruky 

už nikdy nepritúlia nás... 

Nikdy nezabudneme na ten 

deň, keď nás navždy opus-

tila naša milovaná, láskavá 

a dobrotivá mamka a starká 

Mária Brodnianská. Ona 

už spí svoj večný sen a my 

vieme, že tam nie je sama. Je 

so svojimi blízkymi, ktorých 

mala rada. Nám ostali len 

spomienky na ňu a miesto, 

kde chodíme položiť kytič-

ku kvetov a zapáliť sviečku... 

So smútkom v srdci si na ňu 

spomína 

syn Ján s manželkou An-

nou, dcéra Ľudmila 

s priateľom a vnúčatá 

Janka s manželom, Marek 

s priateľkou a Dominika 

s priateľom 

S láskou v srdci spomína aj

 svatka Marína

Spomienka

Dňa 14. aprí-

la uplynuli už 

3 roky čo nás 

navždy opustil 

Miroslav Rá-

kay, náš milovaný manžel, 

otec, svokor, starký a priateľ. 

Spomíname na neho s úctou 

a láskou. Navždy zostaneš v 

našich srdciach. 

Smútiaca rodina

Slnečné a teplé dni v začí-

najúcom jarnom období prebú-

dzajú prírodu a vegetáciu 

z dlhého zimného spánku. 

Každoročne, najmä v tomto jarnom 

období a neskôr v čase dlhotrvajú-

ceho sucha, vzniká najväčšie nebez-

pečenstvo požiarov v  lesoch. Me-

siac apríl je už tradične označovaný 

ako mesiac lesov. Lesy pokrývajú 

značnú časť nášho územia, je to až 

42% rozlohy našej republiky. Výz-

nam lesa je nedoceniteľný, ale ľudia 

sa správajú k lesu ľahostajne a často 

podceňujú aj požiarne nebezpečen-

stvo, jednak pri fajčení, zakladaní 

ohňov v prírode, ale i pri vypaľovaní 

suchej trávy a krovinatých porastov, 

pri pálení haluziny a kríkov v záhra-

dách nachádzajúcich sa najmä pod 

lesmi. Les je tak neustále vystave-

ný neustálemu vplyvu vonkajších 

škodlivých činiteľov, nielen zo stra-

ny škodcov, ale i ľudí.

Pri požiaroch v lesoch vznikajú nie-

len veľké priame škody, ale aj ne-

priame škody, ktoré vznikajú nástu-

pom ďalších druhotných škodcov, 

ako aj zvýšením nákladov na od-

straňovanie následkov požiaru. 

Lesné požiare v mnohých prípa-

doch začínajú horením pôdneho 

pokrytia a postupným šírením pla-

meňa. Keď začne horieť les, väčši-

nou je už neskoro. Likvidácia takto 

vzniknutých požiarov je veľmi ná-

ročná, prináša so sebou rad kompli-

kácií. Ide najmä vo väčšine prípadov 

o  zlú dostupnosť a  náročnosť prí-

rodného terénu pre hasičskú tech-

niku, nedostačujúce a nevyhovujú-

ce vodné zdroje pre hasenie, čo si 

vyžaduje enormné nasadenie počtu 

ľudí, ako aj nutnosť nasadenia veľ-

kého množstva špeciálnej hasičskej 

a  leteckej techniky. Navyše lesné 

požiare predstavujú aj reálnu hroz-

bu ohrozenia ľudských životov.

Negatívne javy a  dôsledky lesného 

požiaru si často ani neuvedomuje-

me, ale pôsobenie a  iniciácia vzni-

ku požiaru zo strany ľudského fak-

tora zohráva najdôležitejšiu úlohu. 

Je založená na nízkom vedomí, 

vysokej ľahostajnosti a  nedovole-

nom konaní. Znížená starostlivosť 

o  pozemky, zanedbané,   zarastené 

a  často aj opustené pozemky, kto-

ré susedia s lesom, ale aj ich vypaľo-

vanie, sú doslova živnou pôdou pre 

vznik lesných požiarov. Je to jedna 

z  najčastejšie sa vyskytujúcich prí-

čin vznikov lesných požiarov. Ak sa 

pozrieme na celkovú štatistiku po-

žiarov vzniknutých v  prírodnom 

prostredí za rok 2015, tak na úze-

mí okresov Žiar nad Hronom, Žar-

novica a Banská Štiavnica ich bolo 

spolu 91 a priame škody sa vyšplha-

li na sumu 12.220,- €. (v okrese Žiar 

nad Hronom to bolo 44 požiarov, v 

okrese Žarnovica to bolo 23 požia-

rov a v okrese Banská Štiavnica 24 

požiarov) Pri pobyte v prírode  treba 

pamätať aj na to, že odhodená neu-

hasená cigareta a zápalka je tiež čas-

tou príčinou vzniku požiarov.

Pri zabezpečovaní a realizácii pre-

ventívnych protipožiarnych opat-

rení zameraných na ochranu lesov 

pred požiarmi je potrebné vychá-

dzať z povinností fyzických osôb  

ukotvených z §14 ods.2 písm. a) b) 

c) ustanovení zákona č. 314/2001 

Z.z., o ochrane pred požiarmi v zne-

ní neskorších predpisov, a to:  zákaz 

fajčiť a používať otvorený plameň 

na miestach so zvýšeným nebezpe-

čenstvom vzniku požiaru, zákaz vy-

paľovať porasty bylín, kríkov a stro-

mov a zakladať oheň v priestoroch 

alebo na miestach, kde môže dôjsť 

k jeho rozšíreniu. V  prípade ziste-

nia porušenia citovaných ustanove-

ní zákona o ochrane pred požiarmi 

bude Okresné riaditeľstvo Hasič-

ského a záchranného zboru v  Žia-

ri nad Hronom postupovať voči ob-

čanom – fyzickým osobám podľa § 

61 ods. 4 zákona o ochrane pred po-

žiarmi a ukladať pokutu v  prípade 

priestupkového konania až do výš-

ky 331€, prípadne blokovú pokutu 

až do výšky 100€.

Na záver chceme ešte raz prízvuko-

vať na dodržiavanie všetkých opat-

rení pred možným vznikom požia-

rov nielen v lesoch, ale i v záhradách 

a na poliach a na nutnosť dodržia-

vania opatrnosti, ostražitosti a zod-

povedného konania nielen v  tom-

to ročnom období, aby morálne, ale 

i fi nančné škody na majetkoch boli 

čo najnižšie a najlepšie žiadne.

Slavomír Búci

OR HaZZ ZH

Požiare v lesoch a zabezpečenie 
ochrany lesov pred požiarmi

Stredná odborná škola 

lesnícka v Banskej Štiavnici 

pozýva deti, mládež a širokú 

verejnosť na Lesnícky deň 

v Botanickej záhrade, ktorý 

sa uskutoční dňa 27. 4. 2016 

(v stredu) od 9.00 hod do 

13.00 hod.

z  príležitosti konania celosloven-

ského projektu Lesnícke dni, ktoré 

nadväzujú na tradíciu Apríla – me-

siaca lesov, 22. apríl Dňa Zeme 

Už po 10. krát sme pre Vás pri-

pravili :

- program lesnej pedagogiky pre 

deti a mládež – rôzne stanovištia-

zamerané na poznávanie lesných 

drevín, rastlín, lesných zvierat, 

lesných škodcov

- ako sa v lese máme správať

- ukážka merania a  kubíkovania 

stromov

- vedomostná a výtvarná súťaž pre 

deti a dospelých (najlepší budú od-

menení malou pozornosťou)

- posedenie pri ohníku spojené 

s malým občerstvením

- kone

- sokoliari

- trubači

- výsadba stromčekov v Botanickej 

záhrade

- prehliadka Kollárovej záhrady

- práca kynológov

- hľadanie pokladu 

Tento rok prídu znovu horolezci 

a jaskyniari, možno prídu aj včelári 

a budeme sa hrať a súťažiť.

Tešíme sa na Vás, určite nás na-

vštívte!

Informácie: Ing. Veronika Dudíko-

vá, 0910 958 438

Prosíme nahlásiť vopred počet detí 

(ide o  zabezpečenie dostatočného 

množstva občerstvenia).

Ďakujeme.

SOŠL BŠ

Pozvánka na lesnícky deň
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Od stredy, 13. apríla vystavuje 

Galéria J. Kollára okrem diel J. 

Kollára a E. Gwerka aj maľby 

ďalšieho banskoštiavnického 

rodáka, významného pred-

staviteľa výtvarnej moderny 

prvej polovice dvadsiateho 

storočia, Jozefa Viktoriána 

Pituka (1906 – 1991). 

Tým sa ponúka jedinečná príleži-

tosť vidieť výber z diela všetkých 

troch štiavnických autorov na jed-

nom mieste s možnosťou priamo 

konfrontovať ich tvorbu. Čo nebo-

lo možné za života týchto autorov, 

udialo sa po ich smrti.

Ako nás informovala vedúca galérie 

Iveta Chovanová, všetkých troch 

autorov spája nielen štiavnické ro-

disko, ale aj štúdiá na Akadémii vý-

tvarných umení v Budapešti, toho 

času uznávanou maliarskou akadé-

miou, na ktorej študovali aj mnohí 

ďalší významní maliari prelomu 19. 

a začiatku 20. storočia. Boli to isto 

turbulentné časy, poznačené rozpa-

dom monarchií a vznikom národ-

ných štátov po prvej svetovej vojne, 

ktoré formovali tvorbu niekoľkých 

umeleckých generácií.

Tak ako vznikalo nové štátne a spo-

ločenské zriadenie, aj v kultúre to 

vrelo. Vo výtvarnom umení sa po 

romantizme, secesii a impresioniz-

me formovali nové smery. Aj naši 

traja rodáci boli oboznámení s ak-

tuálnymi trendami svetovej maľby, 

ktoré refl ektovali vo svojej tvorbe, 

aj keď každý z nich mal svoj indivi-

duálny spôsob maliarskeho vyjadre-

nia. Emocionálne, až existenciálne 

napätie sršiace z diel E. Gwerka har-

monizuje tvorba J. Kollára, ktorý 

ako pokojný pozorovateľ vytváral 

niekedy horký, inokedy veselý, ale 

vždy hlboko ľudský príbeh štiavnic-

kého života. Pitukove ak-

tuálne vystavené fareb-

né „scény z prázdninového 

života“ sa vznášajú v ľah-

kosti akejsi letnej bezča-

sovosti. Aktuálna výstava 

J.V. Pituka nám síce neu-

možňuje spoznať tvorbu 

tohto umelca vo všetkých 

jeho polohách, ale ponú-

ka delikátnu ochutnáv-

ku z  jeho tvorby. Obra-

zy, ktoré sa spájajú s jeho 

rodiskom boli  po smrti 

umelca darované Mestu 

Banská Štiavnica a  Galé-

rii J. Kollára, čo samé za 

seba hovorí o  jeho láske 

k  rodnému mestu, ktorá 

pretrvala až za hrob.

Viac o jeho tvorbe by sme 

sa mali dozvedieť z pripravovanej 

Pitukovej monografi e z pera histo-

rika umenia, PhDr. Bohumíra Bach-

ratého, CSc. Spomienke na tohto 

maliara bude venovaný aj koncert 

komornej hudby, ktorý si v sprievo-

de obrazov môžete vychutnať v ne-

deľu 24. apríla o  tretej hodine po-

poludní. Výstavný projekt z  diel 

J.V.Pituka „Svetlo!“ potrvá v štiav-

nickej Galérii J.Kollára do 12.6., 

príďte sa zoznámiť.

Silvia Šujanová

Traja štiavnickí mušketieri 
výtvarnej moderny sa po desaťročiach stretli v Galérii J.Kollára.

ZV roku 2015 sa v Banskej 

Štiavnici konalo 13. medziná-

rodné ERBE sympózium. 

Jeho usporiadateľom bolo Slo-

venské banské múzeum v Ban-

skej Štiavnici v spolupráci so Štát-

nym ústredným banským archívom 

v  Banskej Štiavnici, Mestom Ban-

ská Štiavnica, Hlavným banským 

úradom v Banskej Štiavnici a Ban-

skoštiavnicko-hodrušským baníc-

kym spolkom.

Výstupom z  podujatia je zborník, 

ktorý obsahuje príspevky, tematic-

ky rozdelené do troch blokov: 

1., archívy, múzeá, knižnice, 

2., industriálne dedičstvo, 

3., geológia a  dejiny geologických 

vied.

Súčasťou publikácie je DVD no-

sič. Obsahuje PDF verziu tlačeného 

zborníka recenzovaných príspev-

kov, rozšírenú obrazovú prílohu 

jednotlivých príspevkov, nerecen-

zované príspevky, program kon-

ferencie a  obrazovú reportáž z  jej 

priebehu. 

Viac informácii o 

zborníku je mož-

né získať na webovej 

stránke Slovenské-

ho banského mú-

zea: http://www.

muzeumbs.sk/ v  zá-

ložke Služby/Predaj 

– publikácie/Zborní-

ky prednášok zo se-

minárov – predaj, prí-

padne na mailovej 

adrese: historik@mu-

zeumbs.sk.

Publikácia bola vy-

daná vďaka fi nanč-

nej podpore Environ-

mentálneho fondu 

Slovenskej republiky.

Daniel Harvan

Zborník prednášok 
z 13. medzinárodného ERBE sympózia

Tóny a farby
Hudba a výtvarné umenie sú zna-

menití partneri. V nedeľu 24. 

apríla 2016 budeme mať skve-

lú príležitosť vychutnať si toto 

živé spojenie. Na koncerte v  ga-

lérii sa predstaví zostava Roland 

trio, v ktorom pôsobia absolventi 

konzervatória a VŠMU v obsade-

ní Melinda Dvořáková - klavír, Ro-

man Šarkózy - husle a Ľuboš Ja-

nák - violončelo a Perla Perpetua 

Voberová - spev soprán. V progra-

me predstavia výber z  kleno-

tov vážnej hudby v  originálnych 

aranžmánoch. Okrem iných za-

znejú skladby Verdiho, Piazzol-

la, Schuberta i Bacha. Koncert je 

venovaný spomienke na 110. vý-

ročie narodenia štiavnického ro-

dáka – maliara Jozefa Viktoriána 

Pituka, ktorého komorný výstav-

ný projekt „Svetlo!“ aktuálne pre-

bieha v galérii.

Koncert v galérii - nedeľa 24. 4. 

2016 o 15.00 hod.

Galéria Jozefa Kollára

Námestie sv. Trojice 8

Banská Štiavnica

www.muzeumbs.sk

Tešíme sa na stretnutie!

Iveta Chovanová, SBM

Výtvarná 
hádanka 
vyriešená 
Aj vás zaujíma výsledok rovni-

ce: 4 živly + človek = ? Do hľada-

nia odpovedí sa pustilo viac ako 

800 detí a študentov v 18. roční-

ku výtvarnej súťaže s ekologickou 

tematikou „My sa nevieme sťažo-

vať nahlas“. Diela sú hravé, odváž-

ne, nápadité, kritické aj poetické. 

Najmladší autor súťažného diela 

má len dva roky a navštevuje škôl-

ku v slovinskom meste Ptuj. Teší 

nás, že sa do tohto ročníka zapo-

jilo rekordný počet stredoškolá-

kov. Hlavný organizátor súťaže - 

Slovenské banské múzeum Vás 

pozýva na slávnostné vyhodno-

tenie a otvorenie výstavy vo štvr-

tok, 21.4.2016 o 10.00 hod. do 

Galérie Jozefa Kollára na Námes-

tí sv. Trojice. Výstava potrvá do 

5.6.2016.

Otváracie hodiny galérie:

do 30.apríla 2016:  

utorok – sobota 8:00 – 16:00

od 01.mája 2016:  

utorok – nedeľa 9:00 – 17:00

Iveta Chovanová, SBM
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Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka

Aktuálne filmy v kine Akademik
Piatok 22.4. o 18:30 hod.Piatok 22.4. o 18:30 hod.
Nedeľa 24.4. o 18:30 hod.Nedeľa 24.4. o 18:30 hod.

Lovec: ZiMNÁ vojNALovec: ZiMNÁ vojNA

Akčný / Dobrodružný / Dráma / FanAkčný / Dobrodružný / Dráma / Fanta-ta-
sy, USA, 2016, vstupné: 4 €. sy, USA, 2016, vstupné: 4 €. 
Mladá ľadová kráľovná strávila desiat-Mladá ľadová kráľovná strávila desiat-
ky rokov v odľahlom zimnom paláci. ky rokov v odľahlom zimnom paláci. 
Trénovala tu légiu lovcov,  zabijakov. Trénovala tu légiu lovcov,  zabijakov. 
Dvaja z jej najlepších bojovníkov však Dvaja z jej najlepších bojovníkov však 
porušili prísne nariadenie: uzavrieť sa porušili prísne nariadenie: uzavrieť sa 
pred láskou.pred láskou.

Sobota 23.4. o 18:30 hod.Sobota 23.4. o 18:30 hod.

Noc v New YorkUNoc v New YorkU

Komédia / Dráma / Romantický, USA, Komédia / Dráma / Romantický, USA, 
2014, 89 min., vstupné: 4 €. 2014, 89 min., vstupné: 4 €. 
Mladej žene Brook Dalton (Alice Eve) Mladej žene Brook Dalton (Alice Eve) 
ujde vlak do Bostonu a je okradnu-ujde vlak do Bostonu a je okradnu-
tá. Náhodou však stretne pouličné-tá. Náhodou však stretne pouličné-
ho muzikanta Nicka Vaughana (Chris ho muzikanta Nicka Vaughana (Chris 
Evans), ktorý trávi noc tým, že sa jej Evans), ktorý trávi noc tým, že sa jej 
snaží pomôcť dostať sa do Bostonu snaží pomôcť dostať sa do Bostonu 
skôr ako dorazí jej manžel.skôr ako dorazí jej manžel.

Nedeľa 24.4. o 16:00 hod.Nedeľa 24.4. o 16:00 hod.

PAT A MAT vo fi lMePAT A MAT vo fi lMe

Animovaný/Rodinný, Česko, 2016, Animovaný/Rodinný, Česko, 2016, 
Vstupné: 4 €. Vstupné: 4 €. 

Utorok 26.4. o 18:30 hod.Utorok 26.4. o 18:30 hod.

LÁskA z KhoN KAeNLÁskA z KhoN KAeN

Dráma, Thajsko, 2015, 122 min., Dráma, Thajsko, 2015, 122 min., 
vstupné: 3 €. vstupné: 3 €. 
Na vojakov trpiacich tajomnou spavou Na vojakov trpiacich tajomnou spavou 
chorobou dohliada dobrovoľníčka Jen-chorobou dohliada dobrovoľníčka Jen-
jira. Dohliada aj na Itta, príťažlivého jira. Dohliada aj na Itta, príťažlivého 
vojaka, ku ktorému nechodia návšte-vojaka, ku ktorému nechodia návšte-
vy. Spriatelí sa s Keng,  médiom ko-vy. Spriatelí sa s Keng,  médiom ko-
munikujúcim s mužmi v kóme.munikujúcim s mužmi v kóme.

Štvrtok 28.4. o 18:30 hod.Štvrtok 28.4. o 18:30 hod.

ZÁzrAkY z NebAZÁzrAkY z NebA

Dráma, USA, 2016, 109 min., vstup-Dráma, USA, 2016, 109 min., vstup-
né: 4 €. né: 4 €. 
Príbeh inšpirovaný udalosťami v ro-Príbeh inšpirovaný udalosťami v ro-
dine Beamových. 10-ročná dcérka dine Beamových. 10-ročná dcérka 
Anna (Kylie Rogers) trpí nevylieči-Anna (Kylie Rogers) trpí nevylieči-
teľným ochorením a začína sa ťažký teľným ochorením a začína sa ťažký 
boj s časom. Anna pádom zo stromu boj s časom. Anna pádom zo stromu 
utrpí vážne zranenia a prežije zážitok utrpí vážne zranenia a prežije zážitok 
blízky smrti. Po jej prebudení sa sta-blízky smrti. Po jej prebudení sa sta-
ne zázrak, ktorý nevysvetlí ani moder-ne zázrak, ktorý nevysvetlí ani moder-

ná medicína.ná medicína.

Piatok 29.4. o 18:30 hod.Piatok 29.4. o 18:30 hod.

JAk bÁsNíci čekAjí NA JAk bÁsNíci čekAjí NA 

zÁzrAkzÁzrAk

Komédia, Česko, 2016, vstupné: 4 €Komédia, Česko, 2016, vstupné: 4 €
Legenda sa vracia po 12. rokoch a Legenda sa vracia po 12. rokoch a 
básnici čakajú na zázrak. Dočkajú sa? básnici čakajú na zázrak. Dočkajú sa? 
Štěpán, Kendy a Karas zostali aj po Štěpán, Kendy a Karas zostali aj po 
dvanástich rokoch sami sebou a kama-dvanástich rokoch sami sebou a kama-
rátmi. Ich zmysel pre humor a schop-rátmi. Ich zmysel pre humor a schop-
nosť sebairónie, možno už s ľahkým nosť sebairónie, možno už s ľahkým 
nádychom skepsy im pomáha sa vy-nádychom skepsy im pomáha sa vy-
rovnať s ich neusporiadanými životmi.rovnať s ich neusporiadanými životmi.

Sobota 30.4. o 18:30 hod.Sobota 30.4. o 18:30 hod.

HArdcore HeNrYHArdcore HeNrY

Akčný / Dobrodružný / Sci-Fi, USA / Akčný / Dobrodružný / Sci-Fi, USA / 
Rusko, 2015, 90 min., vstupné: 4 €. Rusko, 2015, 90 min., vstupné: 4 €. 
Šialená akčná nádielka v neuveriteľ-Šialená akčná nádielka v neuveriteľ-
nom tempe. Hardcore Henry je prvý nom tempe. Hardcore Henry je prvý 
fi lm na svete natočený kompletne z fi lm na svete natočený kompletne z 
pohľadu prvej osoby ako počítačové pohľadu prvej osoby ako počítačové 
„strieľačky“. Hlavným hrdinom je di-„strieľačky“. Hlavným hrdinom je di-
vák.vák.

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. Správne 

znenie krížovky z č.13/2016: „Milo-

vať znamená želať blížnemu to, čo po-

važujeme za dobré z lásky k nemu, nie 

k sebe.“ Výhercom sa stáva Eva Ko-

ledová, Cintorínska 7, Banská 

Štiavnica. Srdečne blahoželáme! 

Tento týždeň hráme o poukážku 

na konzumáciu v hodnote 10,-eur v 

pizzérii, reštaurácii Black M, Nám. 

sv. Trojice 6/2, Banská Štiavnica. 

Vašou úlohou je správne vylúštiť 

krížovku a zaslať ju spolu s kupó-

nom do redakcie ŠN v termíne do 

2.5.2016.

V tajničke sa ukrýva výrok Reného 

De Scartesa: (Tajnička)

A., Začiatok tajničky, liek na bo-

lesť žalúdka,

B., Stred slova ,,hadiari“, tvrdo pra-

cuje, písmená,

C., Pozdrav, rev, divoko, maras,

D., Divadelná agentúra Prešov 

(skr.), nádoba na kvety, vaňa (čes-

ky),

E., Iniciálky hokejistu Litnera, 

František, biograf, skupina vyvr-

heľov,

F., Papagáj, koníky, Katarína, 

módny,

G., Pripravuje jedlo, krík s čierny-

mi plodmi, pila, spapá,

H., Meno Rapajčovej, je nútený, 

pomleté obilie, liečivo,

I., Ekonomické oddelenie, buniči-

na, Lýdia, Mišo,

J., Spracovávali dymom, pritíska 

k sebe, ženské meno,

K., Koniec tajničky, však (česky),

1., Značka protaktínia, 3.časť taj-

ničky, príbytok včiel,

2., Zosobášil, Radoslav, citoslovce 

dudania,

3., Vrieskaj, príbytok kňaza, obme-

na,

4., Kríženec tiav, dôveruje, mal si 

(básnicky),

5., Plošná miera, dvojkolesový vo-

zík, malý obchod,

6., 5 (v Ríme), nevyberane, poklad-

ňa, čaj (exp.),

7., Sólo v opere, patriaci koze, lúho-

vina,

8., Nikto, previnenie, príjemne,

9., Dvojhláska, poplatky štátu, od-

sudzuje, dioptria,

10., Patriace Ele, niečo špinavé 

(detsky), Drotárska ulica (skr.),

11., Plesňový syr, veľká miestnosť, 

vrece,

12., Mužské meno, značka tónu, 

cudzie žen. meno,

13., Používa sa na sekanie dreva, 

Český spevák, ampérvolt,

14., 2.časť tajničky, vylučovacia 

spojka,

15., Španielsky časopis, časť Vied-

ne, neukladaj.

Pomôcky: DU, Desana, Zich, Lisa, 

AY, viď, vid,

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

Kupón č. 15
Krížovka
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Pätnásteho apríla sa Divadlo 
Pivovaru ERB otriasalo smiechom. 

hercov, ktorý sa postarali o 

dostali do situácie, ktorá na prvý 

-

-

-

-

-

-

-

-

INZERCIA

Nesúťažná prehliadka záujmovo-

-umeleckej činnosti mládeže má v na-

šom meste už dlhoročnú tradíciu a  

aj svojich  stálych divákov, ktorí si už 

roky nedajú ujsť príležitosť pozrieť si 

žánrovo i tematicky rôznorodý, pek-

ný a zaujímavý program z autorskej 

a interpretačnej tvorivej dielne mla-

dých ľudí. 

Ani tento rok tomu nebolo ináč. V 

stredu 13. apríla si program plný tan-

ca, hudby a spevu pozrela asi stovka 

divákov - študentov SŠ, obyvateľov 

mesta i okolitých obcí, spolužiaci, ka-

maráti a príbuzní účinkujúcich, kto-

rými boli: skvelá tanečná skupina 

Applause (vedúca slečna Tima Hude-

cová), študenti SOŠ lesníckej (Jakub 

Badrna – trubač, Alessio Drago-saxo-

fon, Richard Brišák – fujara, Filip Luš-

tiak a Libor Kubizniak – harmonika) s 

pp. vychovávateľkami Idkou Hradilo-

vou a Hankou Černotkovou, študenti 

zo Školského internátu (ŠI) pri Spoje-

nej škole služieb a lesníctva v Banskej 

Štiavnici – Folklórny internátny sú-

bor pod vedením p. vychovávateliek 

Kataríny Tatárovej a Kataríny Van-

dákovej a heligónkar Jakub Šimon, 

kaderníčka Andrea Krkošková s mo-

delkou Anitou Rohoškovou (p. maj-

sterka Iveta Fendeková), fl ambovanie 

jedla predviedli študentky Dominika 

Vodnáková a Zdenka Ďurčániová (p. 

majsterka Alena Mlynáriková). Srd-

cia prítomných si získali hostia podu-

jatia - mladučký úspešný tanečný pár 

Nelka Slančíková a Ramon Tarač, kto-

rí predviedli štandarné tance a latino. 

Ďalším hosťom ART Pódia bol býva-

lý banskoštiavnický študent, ktorý 

už desaťročia žije v Čechách, Ing. Be-

nedik Bučík, ktorého emotívnu báseň 

venovanú Štiavnici predniesla pani 

Júlia Popracová. Vystúpenia mladých 

ľudí "tak trochu alebo i viac švacnutých 

Múzou" bolo zážitkom pre všetkých di-

vákov, len tak mimochodom rôznych 

vekových kategórií, ktorí interpretov 

odmenili zaslúženým potleskom a ob-

čas sa dokonca spontánne  pridali k 

mladým hudobníkom a spevákom. V 

mene organizátorov podujatia (BBSK 

– Pohronské osvetové stredisko Žiar 

nad Hronom – Pracovisko Banská 

Štiavnica, ŠI pri spojenej škole služieb 

a lesníctva a Mesto Banská Štiavni-

ca) ďakujem všetkým, ktorí pomohli 

pripraviť toto pekné podujatie, za ŠI 

predovšetkým pani vychovávateľke 

Alžbetke Ivanovej, s ktorou už dlhé 

roky pripravujeme Art pódium na in-

ternáte, aby program videlo čo najviac 

študentov, ďakujem všetkým účin-

kujúcim, ich vedúcim resp. tým, kto-

rí ich talent zveľaďujú na ceste k úspe-

chu, ďakujem za výborné ozvučenie p. 

Mazúrovi, ako aj nášmu "dvornému fo-

tografovi" Lubkovi Lužinovi, skvelým 

divákom a osobitne pánovi Petrovi 

Ernekovi za čokolády pre všetkých 44 

účinkujúcich. Teším sa na ďalšie Art 

pódium. 

Mária Petrová

Art pódium mladých

Tanečná skupina Applause  foto Lubo Lužina

„Víťazný“ deň 
tanca
Tanečný súbor Aplause z Centra 

voľného času dňa 5.4.2016 sa zú-

častnil regionálneho kola taneč-

nej súťaže „Deň tanca“ v Žiari nad 

Hronom. 

Súťažili v dvoch kategóriách v ka-

tegórii mládež s  choreografi ou 

„Flying over Ireland“ /írsky tanec/ 

a v kategórii juniori s  choreogra-

fi ou „I“m in love with a  monster“ /

step a  moderný tanec/. Obidve 

choreografi e sa umiestnili v  zla-

tom pásme s  postupom do kraj-

ského kola. Veľké poďakovanie 

patrí ich vedúcej Tímei Hudeco-

vej, dievčatám gratulujem a  ve-

rím, že v krajskom kole budú tiež 

úspešné.

J. Machilová

15.apríla 
sme si pripomenuli Deň narcisov

Deň narcisov je verejno-prospeš-

ná zbierka Ligy proti rakovine 

a tento rok to už bola 20. zbierka. 

Ulice miest a obcí sa v tento deň, 

tohto roku 15.04., zaplavili žltý-

mi kvetmi. Každý, kto si narcis 

pripne na svoj odev, vyjadrí tým-

to gestom podporu a spolupatrič-

nosť s tými, ktorí bojujú s rako-

vinou. Vhodením dobrovoľného 

príspevku do pokladničky dobro-

voľníkov Dňa narcisov zároveň 

pomôže nazbierať fi nančné pro-

striedky na konkrétnu praktickú 

pomoc onkologickým pacientom 

a ich rodinám na celom Sloven-

sku. Je to veľmi dobrý skutok kaž-

dého z nás, kto pomohol onkolo-

gickým pacientom. Verím, že ste 

nezabudli a radi pomohli. 

Filip Golian

Pozvánka
Gymnázium A. Kmeťa Vás srdeč-

ne pozýva na Deň Shakespeara, 

ktorý sa uskutoční dňa 27.4.2016 

o 8:00 hod. v Kultúrnom centre 

B.Štiavnica. 

Program: Privítanie hostí, Krát-

ke divadelné predstavenie (GAK), 

Recitačná súťaž, Historický šerm, 

Záverečné divadelné predstavenie 

(KSŠ BŠ)

Tešíme sa na Vašu účasť!

Kontakt: Angelika Nyékiová

Email: angelanye@hotmail.com

GAK
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Bežci ŠK Atleti BS a žiaci ZŠ 

Jozefa Horáka skvele repre-

zentovali na Behu oslobodenia 

Žiaru nad Hronom. 

Víťazstvo vo svojich kat. Červenák, 

Marko a Hudecová. Druhé mies-

ta získali T. Švenková, Ursíny. Tretie 

miesta V. Zvrškovcová a štvrté mies-

ta v najkrajších súbojoch získali Va-

lovič a Soldanová. V sobotu 16.4. sa 

bežci z ŠK Atleti BS zúčastnili Behu v 

Radobici, kde svoju premiéru a hneď 

víťaznú, v klubových farbách absol-

voval Filip Iva-

nič. Ďalšie ví-

ťazstvo získala 

B. Švenková. 

Lola Soldano-

vá dobehla na 

2. mieste. V 

dorastenkách 

dobehla na 2. 

mieste T. Šven-

ková a vo vete-

ránoch skončil 

M. Potančok na 3. mieste. Ďakujem 

za skvelú reprezentáciu školy, klubu 

a mesta. Ďakujem podporovateľom 

klubu: Tidly group, sedacky.com, ro-

dičom a MsZ v B.Štiavnici, že za po-

moci fi nančnej podpory môžeme ab-

solvovať preteky. Najbližšie sa žiaci 

ZŠ Jozefa Horáka predstavia (Marko 

Ján a Terézia Švenková ako preteká-

ri Tréner Petro ako vedúci Národné-

ho tímu dievčat) na Majstrovstvách 

sveta v cezpoľnom behu žiakov a žia-

čok v Budapešti. Držte prosím palce 

v deň preteku 23.4. Naši žiaci ako je-

diní so základných škôl na Slovensku 

postúpili z kvalifi kačných pretekov 

na spomenuté MS.

Róbert Petro

Beh oslobodenia Žiar nad Hronom

Preteky BB 
pohár a SO v plávaní

Dňa 9.4. sa vo Veľkom Krtíši usku-

točnilo už 3.posledné jarné kolo 

majstrovskej súťaže.

Na štartovné bloky sa postavilo viac 

ako 130 pretekárov od začínajúcich 

plavcov až po seniorov. Súťaže sa zú-

častnili plavci z Brezna, Handlovej, 

Banskej Bystrice, Žiaru nad Hro-

nom, Banskej Štiavnice, Rimavskej 

Soboty a  domáci pretekári. Pláva-

lo sa od 25 do 400m. Súťaže sa zú-

častnili aj plavkyne z Plaveckého od-

dielu Sitno Banská Štiavnica: Adela 

Prefertusová a Alexandra Nemčoko-

vá, ktoré predviedli striedavo lepšie 

aj menej lepšie výkony. Výsledky:

A. Prefertusová: 50P – 55.9 – 

24.m.; 50K – 42.24 – 29.m.; 100K – 

1:36.49 – 26.m.

A. Nemčoková: 400K – 5:26.9 – 

2.m.; 50K – 32.12 – 2.m.; 50M – 

34,22 – 1.m.; 50P- 42.30 – 3.m.; 

100K – 1:13.45 – 4.m.

V sobotu 16.4. sme sa v Žiline v 50 

m bazéne, zúčastnili pretekov Stre-

doslovenskej oblasti v plávaní. Ten-

toraz na dlhých tratiach, 400 a 

800m VS. Klub SiBŠ reprezentova-

li Alexandra Nemčoková, ktorá ča-

som 5:40.30 a časom 11:32,85 ob-

sadila 2. a 3. miesto (r. 2004) a Adela 

Prefertusová na 800m VS časom 

15:01.1 obsadila 4. miesto (r.2005). 

K osobným rekordom gratulujeme.

Vlado Nemčok – PO SiBŠ

Oblastné majstrovstvá OBFZ ZH

17. kolo hralo sa 16.4.2016

Sitno Banská Štiavnica - TJ PS Hli-

ník nad Hronom 2:5 (1:1)

Góly: 45. Kušion,90. Kminiak z p.k.

Zostava: Pažout - Binder Š. (80.Me-

ňuš), Necpal, Kmeť, Ferenčík, Be-

ňadik (88.Javorský), Roško, Han-

zlík P., Kušion, Kminiak, Chmelina

V domácom zápase sme privítali 

tretie mužstvo tabuľky, s ktorým 

sme hrali i napriek prehre mini-

málne hodinu hry vyrovnanú par-

tiu. Nepremieňanie gólových šancí 

a hrubé chyby v obrane v poslednej 

štvrťhodine zápasu boli hlavnými 

príčinami našej prehry.

Od úvodu zápasu bola hra vyrov-

naná s miernou prevahou nášho 

mužstva. V 16. min. bol tri metre 

v 16-tke hostí faulovaný Kminiak, 

rozhodca to však vytiahol mimo 

veľký štvorec a tak miesto poku-

tového kopu sme kopali iba pria-

my kop, ktorý zahrával sám Kmi-

niak, jeho strela však tesne minula 

brvno hosťujúcej brány. Do vedenia 

sa dostali hostia v 27. min., keď po 

centri z pravej strany otvoril skóre 

ich hráč hlavou. Naše mužstvo sa 

snažilo potom o vyrovnanie. Už v 

40.min mohol vyrovnať Kminiak, 

no jeho delovku z pravej strany 

brankár hostí bravúrne vyrazil. Do 

kabín predsa mužstvá odchádzali 

za nerozhodného stavu. V 45.min. 

zahrával rohový kop Chmelina, 

jeho center našiel Kušióna, ktorý 

peknou hlavičkou vyrovnal.

Úvod druhého polčasu nenasved-

čoval,že po záverečnom hvizde roz-

hodcu pôjdeme z ihriska s prehrou 

o 3 góly. Prvá 10minútovka nám 

jednoznačne vyšla a vypracovali 

sme si tri gólové šance. V 48.min. 

Kminiak prihral do tutovej šance 

v pokutovom území Chmelinovi, 

ktorý však z 10 m prestrelil bránu 

hostí. Po peknej kombinácii Chme-

linu a Beňadika mohol v 51.min. 

dať gól posledne menovaný, no pri 

jeho strele nám trochu chýbalo i 

šťastie, hostia loptu vykopli z brán-

kovej čiary. Potom mohol skórovať 

ešte Chmelina, no tiež svoju šan-

cu gólovo nezakončil. Staré známe 

"nedáš, dostaneš", sa v plnej miere 

ukázalo v ďalšom priebehu zápasu, 

žiaľ na našej strane. Prvé varova-

nie prišlo v 56.min. keď hráč hos-

tí nastrelil brvno Pažoutovej brány. 

O minútu už prišiel trest v podobe 

gólu. Hostia zahrávali priamy kop z 

pravej strany, naši hráči sa sústre-

dili na hráčov v pokutovom území 

ale nepokryli hosťujúceho stopéra 

hostí, ktorý nabiehal z vlastnej po-

lovice, centrovaná lopta našla jeho 

hlavu a peknou hlavičkou nedal 

Pažoutovi šancu. Postupne začalo 

hosťujúce mužstvo preberať kon-

trolu nad zápasom. Prišla posled-

ná 15minútovka, ktorá bola z našej 

strany katastrofálna. Za sedem mi-

nút sme dostali tri góly a ešte jed-

nu tutovku zneškodnil Pažout. Po 

nedorozumení v našej obrane hos-

tia nám v 76. minúte strelili tretí 

gól a o dve minúty po peknej akcii 

strelou z hranice šestnástky, štvr-

tý. V 83.min. vystihol útočník hos-

tí "malú domov" nášho hráča a zvýšil 

na 1:5. Od 6. gólu v našej brány nás 

zachránil v 86.min. skvelým zákro-

kom Pažout. V závere zápasu bol v 

pokutovom území faulovaný Kmi-

niak a nariadený pokutový kop i 

sám premenil a upravil na konečný 

výsledok zápasu.

IV. liga dorast

19. kolo hralo sa 17.4.2016

TJ Lovča - Sitno Banská Štiavnica 

0:7 (0:1)

Góly: 31., 37.min. Meňuš, 46.,53. 

min. Chmelina, 49.,90. min. Šemo-

da, 76.min. vlastný gól

Zostava: Kuma - Nedoroščík, Bin-

der Š.,Vilmon (70. Hrabko), Greguš 

(Javorský M.), Javorský I., Šemo-

da, Neushl P. (32.Šuhajda), Chmeli-

na, Meňuš, Mudrák (54. Daubner)

Naši chlapci naplno bodovali na ih-

risku súpera a domácim strelili se-

dem gólov.

II.liga starších žiakov

17. kolo hralo sa 16.4.2016

MFK Krupina - Sitno Banská Štiav-

nica 3:1 (2:1)

Góly: 33. Javorský M.

II.liga mladší žiaci

17. kolo hralo sa 16.4.2016

MFK Krupina - Sitno Banská Štiav-

nica 2:6 (0:3)

Góly: 1.,9.,20.min. Glé-

zl,32.,43.,47. Parilla

Kto? Kedy? a S kým?

Oblastné majstrovstvá OBFZ ZH

18. kolo hrá sa 24.4.2016 o 16.00 

hod.

OŠK Lutila - Sitno Banská Štiavnica

IV. liga dorast

20. kolo hrá sa 23.4.2016 o 14.00. 

hod.

Sitno Banská Štiavnica - ŠKF Krem-

nica

II. liga starší a mladší žiaci

18. kolo hrá sa 23.4.2016 o 10. hod 

a 12.00 hod.

Sitno Banská Štiavnica - FTC Fiľa-

kovo

Ivan Javorský

Hostia nám v II. polčase strelili 
štyri góly

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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sn@banskastiavnica.skINZERCIA

služby

inzercia

  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

  Predám pozemok v BŠ časť Šte-

fultov, 3740 alebo 5200 m², cena 

dohodou, tel.č.: 0940 870 762

 Výchova a výcvik psov. Riešenie 

problémového správania aj priamo 

u Vás doma. Kontakt: 0917 994 380

  Som na invalidnom vozíku a hľa-

dám opatrovateľky na soboty a ne-

dele. Práca na celý deň, slušný záro-

bok. 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

  Ponúkam vyvetvovanie stromov 

a kríkov, strihanie živých plotov, ko-

senie trávnikov, vyžínanie, drvenie 

záhradného odpadu, pílenie dreva a 

menších stromov, štiepanie a seka-

nie dreva. Kontakt: 0917 994 380

  Predám liahne na vajíčka, kliet-

ky na prepelice a pasce, viac info na 

www.123nakup.eu, tel.: 0907 181 

800

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-

katívneho pomocníka v otvorenej 

kuchyni v prevádzke BS Streetfood. 

Pracovná náplň: pomoc v kuchy-

ni, predaj jedál, rozvoz. Záujemcov 

hľadáme na letnú výpomoc, bri-

gádu. Vodičský preukaz výhodou. 

Kontakt: 0915 779 620, 0915 365 

371

PREDAJ  KRMÍV PREDAJ  KRMÍV 

pre ošípané, králiky, brojlery, pre ošípané, králiky, brojlery, 
nosnice, morky, husi, kačicenosnice, morky, husi, kačice

Ľubomír Pelachy, Ľubomír Pelachy, 
tel. kontakt:tel. kontakt: 0910 962 247 0910 962 247

Adresa predaja:Adresa predaja: 
Horná Huta 1635, Banská ŠtiavnicaHorná Huta 1635, Banská Štiavnica

Prenčov 234Prenčov 234

najlepšie ceny v meste

CITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

0,55/km
v BS

Tu môže byť 
práve váš 

inzerát

U nás máte pizze už od 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!

Príjmeme Príjmeme 
čašníka/čku čašníka/čku 

do reštaurácie. do reštaurácie. 

Bližšie informácie: Bližšie informácie: 

0915 311 1900915 311 190


