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INZERCIA

Dňa 25.apríla 2016 zastupi-

teľstvo VUC BBSK na návrh 

poslancov príslušného okresu 

schválilo kapitálové výdavky 

na rekonštrukciu ciest vo 

vybraných okresoch presunom 

fi nančných prostriedkov 

v rámci podprogramu 013 0200 

Doprava.

Na základe návrhu poslankyne VUC 

BBSK Mgr. Nadeždy Babiakovej, 

primátorky mesta, za okres Banská 

Štiavnica bude zrealizovaná rekon-

štrukcia cesty III/2530 (III/065018) 

Banská Štiavnica – hranica okre-

su Žarnovica a rekonštrukcia cesty 

III/2493 (III/065017) Banská Štiav-

nica – križovatka SIII/2530 spolu 

v náklade 178 035 EUR. Ide o celo-

plošnú úpravu úseku cesty Banská 

Štiavnica – Hodruša Hámre po za-

čiatok okresu Žarnovica.

Tak ako som prezentovala na 

rokovaní Mestského zastupi-

teľstva dňa 20.apríla, som sa v 

piatok 22. apríla 2016 osobne 

stretla s jedným z rozho-

dujúcich spoločníkov Penta 

Investments pánom Jaro-

slavom Haščákom, s ktorým už 

dlhšie komunikujem. 

Rokovania sa zúčastnil aj generálny 

riaditeľ spoločnosti Svet Zdravia, 

a.s. Ľubomír Lopatka.

Predmetom rokovania bola téma 

nemocnice v Banskej Štiavnici, kon-

krétne lôžkových oddelení. Stretnu-

tie sa uskutočnilo na základe mojej 

požiadavky, v ktorej som vyjadrila 

svoj rezolútny nesúhlas s rozhod-

nutím spoločnosti Svet zdravia 

a.s., týkajúcej sa uzatvorenia inter-

ného a gynekologicko – pôrodníc-

keho oddelenia v Banskej Štiavnici 

a žiadala som, aby zdravotníctvo v 

Banskej Štiavnici zostalo zachova-

né formou prevádzkovania týchto 

oddelení. S pánom Haščákom som 

rokovala z toho dôvodu, že Penta 

Investments je vlastníkom spoloč-

nosti Svet zdravia, a.s., spoločnos-

ti ktorá prevádzkuje zdravotníc-

ke služby a nemocnicu aj v Banskej 

Štiavnici.

Rekonštrukcia cesty 
Banská Štiavnica – Hodruša Hámre

Zásadné rokovanie 
k budúcnosti nemocnice

Príjazdová cesta do Banskej Štiavnice  foto Michal Kríž

�3.str.

�3.str.

Súťaž s Carmen
Milí čitatelia!

Opäť sme pre Vás pripravili zaujíma-

vú súťaž. Tentokrát môžete vyhrať 

lístky na tanečnú drámu Carmen 

ala Gypsy Devils. Súťaž pozostáva z 

5 súťažných kôl. Vašou úlohou bude 

vedieť správne odpovedať na aspoň 

3 súťažné otázky, aby ste boli zara-

dení do žrebovania o vstupenky na 

toto ojedinelé podujatie, ktoré sa 

uskutoční v piatok 3. júna na Amfi -

teátri v Banskej Štiavnici.

2. súťažné kolo:

Kto je organizátorom Carmen v 

Banskej Štiavnici?

Správne odpovede spolu s vystrih-

nutým kupónom nám môžete po-

sielať poštou na adresu redakcie, 

príp. vhodiť do schránok ŠN (Kul-

túrne centrum – Kammerhofská 

1, vestibul Nemocnice - Drieňová, 

Kvetinárstvo p. Rákayová - Križo-

vatka, predajňa Sama 23 – pod Kal-

váriou) v termíne do 30.5.2016. 

Šťastných výhercov vstupeniek uve-

rejníme v ŠN 2.6. Prajeme Vám veľa 

šťastia!  Red.

Správna odpoveď:

Meno a priezvisko:

Adresa:

Tel.č.:

Kupón č.2Kupón č.2

Kysucký 
prameň

29. 4. o 18:00 hod.

Kultúrne centrum
Banská Štiavnica
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z programu
primátorky

25. 4.

Primátorka mesta Mgr. 

Nadežda Babiaková zvolala na 

20.4.2016 rokovanie MsZ.

MsZ schválilo:

- program rokovania zasadnutia 

MsZ v B.Štiavnici s dátumom 20. 

apríl 2016 

- návrhovú komisiu v zložení: Ing. 

Ján Čamaj, predseda, Ľubomír Ba-

rák, člen, Helena Koťová, členka

- kontrolu plnenia uznesení zo za-

sadnutia Mestského zastupiteľstva, 

konaného dňa 17. februára 2016

- začatie prác súvisiacich s obstará-

vaním Zmien a doplnkov č.6 ÚPN 

mesta Banská Štiavnica na základe 

požiadavky spoločnosti Tidly Slova-

kia, a.s., B.Štiavnica. Náklady spo-

jené so zmenou ÚPN mesta Ban-

ská Štiavnica budú fi nancované cez 

rozpočet mesta Banská Štiavnica, 

z fi nančných prostriedkov akciovej 

spoločnosti žiadateľa o zmeny a do-

plnky č.6 ÚPN mesta Banská Štiav-

nica

- plat primátorky Mesta Banská 

Štiavnica v zmysle § 3 a § 4 záko-

na NR SR 377/2015 Z. z., ktorým 

sa mení a dopĺňa zákon č.253/1994 

Z. z. o právnom postavení a plato-

vých pomeroch  starostov obcí a pri-

mátorov miest, zvýšený o 10 % od 

1.1.2016

MsZ zrušilo:

- Uznesenie MsZ č. 2B/2016, kto-

rým bolo uložené MsÚ pripraviť 

na najbližšie rokovanie MsR a MsZ 

zmenu rokovacieho poriadku s tým, 

že pri všetkých majetkových ve-

ciach bude vždy uvedený aj výsle-

dok hlasovania

MsZ vzalo na vedomie:

- písomnú informáciu o prijatých 

opatreniach na odstránenie nedo-

statkov, zistených pri kontrolách 

uvádzaných v správe hlavného kon-

trolóra a informáciu o spôsobe vy-

bavenia sťažnosti, ktorá je tiež 

spomenutá v správe o činnosti hlav-

ného kontrolóra, v zmysle uznese-

nia MsZ č. 6B/2016

- Správu o stave mesta Banská 

Štiavnica za rok 2015

- Informatívnu správu o vypracova-

ní a prerokovaní Urbanistickej štú-

die – obytnej zóny v lokalite „Pod 

Drieňovou“ B.Štiavnica

- Správu o zadávacích podmienkach 

pre výber spracovateľa ÚPN zóny – 

Pamiatková rezervácia, časť histo-

rické jadro, B.Štiavnica

- Informatívnu správu o stavebných 

akciách realizovaných v investič-

nej činnosti mesta v roku 2015 a o 

plánovaných stavebných akciách fi -

nancovaných z rozpočtu mesta B. 

Štiavnica v roku 2016

- Informatívnu správu o prípra-

ve zmeny organizácie dopravy na 

Nám. sv. Trojice

- Informatívnu správu o stave pro-

jektov podaných a realizovaných 

Mestom B.Štiavnica

MsZ súhlasí so:

- zadávacími podmienkami pre vý-

ber spracovateľa ÚPN zóny – Pa-

miatková rezervácia, časť historické 

jadro, B.Štiavnica

Majetkové veci mesta Banská 

Štiavnica:

a) Návrh uzatvorenia Dodatku č. 

4 k Nájomnej zmluve č. 7/2008 s 

určením nájomného v období od 

2016-2022 - objekt Botanická č.2 v 

B.Štiavnici

b) Prevod časti pozemku p.č. C KN 

3863 v k. ú. B. Štiavnica, ako prípad 

hodný osobitného zreteľa (R.Sásik)

MsZ žiada:

- MsÚ, aby vzhľadom na nové sku-

točnosti, ktoré odzneli na rokova-

ní MsZ, zorganizoval a zvolal ro-

kovanie a požiadal p.Sásika, aby 

predložil zmluvu, resp. dohodu s 

majiteľom susednej nehnuteľnos-

ti p.Barákom, ktorá bude zahŕňať 

všetky detaily týkajúce sa údržby, 

prístupu k nehnuteľnosti oboch su-

sedov

K informatívnej správe o žiados-

ti mesta Tatabánya (HU) o part-

nerstvo:

- primátorku mesta navštíviť mesto 

Tatabánya a pokračovať v rokova-

niach o partnerstve a partnerskej 

dohode s  maďarským mestom Ta-

tabánya

c) Prevod pozemku p.č. C KN 

3984/3 v k.ú. B.Štiavnica, pre KMR, 

s.r.o., ako prípad hodný osobitného 

zreteľa

d) Priamy prevod pozemkov p.č. C 

KN 6193/1 a 6193/3 v k.ú. B.Štiav-

nica (žiadateľ Stanislav Lukáč)

e) Návrh na zriadenie vecného bre-

mena v prospech vlastníka inžinier-

skych sietí Enstra, a.s., Daxnerova 

2636/9, 01001 Žilina

f) Návrh na zriadenie vecného bre-

mena uloženia plynového potru-

bia do pozemkov v majetku mes-

ta k nehnuteľnosti vo vlastníctve I. 

Ciglanovej

g) Zámer na priamy prevod časti 

pozemku p.č. 5322/1 v k.ú. B.Štiav-

nica, pre I. Ciglanovú, ako prípad 

hodný osobitného zreteľa

h) Zámer na prevod časti pozem-

ku p.č. C KN 1074 v k.ú. Banky, ako 

prípad hodný osobitného zreteľa 

(kupujúci Bc. Marek Pavlík)

i) Zámer na prevod dielu č.3 z po-

zemku p.č. C KN 1922/2 a dielu č. 

6 z pozemku C KN 1922/3 v k.ú. B. 

Štiavnica, ako prípad hodný osobit-

ného zreteľa (kupujúci Milan Laj-

čiak)

j) Zámer na prevod pozemku p.č. 

C KN 5015/2 a C KN 5016/2 v k.ú. 

B.Štiavnica, ako prípad hodný oso-

bitného zreteľa (kupujúci Peter Ja-

ďuď)

k) Zámer na prevod časti pozemku 

p.č. C KN 5565/10 a 5565/11 v k.ú. 

B.Štiavnica, pre Miroslava Dubeňa s 

manželkou, ako prípad hodný oso-

bitného zreteľa

l) Zámer na prevod časti pozemkov 

p.č. C KN 5571/1 a časti pozemkov 

C KN 4535/11 a E KN 2197/9, žia-

dateľ – Jaroslav Macháček

m) Schválenie poradia návrhov v 

opakovanej obchodnej verejnej sú-

ťaži na dlhodobý prenájom nehnu-

teľného majetku Mesta Banská 

Štiavnica, Nad Rozgrundom č.1

n) Prevod nehnuteľností na Viš-

ňovského ul. v B.Štiavnici - pria-

my odpredaj pozemkov p.č. C KN 

2278/2 a 2281 v podiele 1/24

Po interpeláciách a dopytoch po-

slancov primátorka rokovanie MsZ 

ukončila.

Kompletné znenia schválených 

uznesení sú zverejnené na www.

banskastiavnica.sk.

Spracoval: Michal Kríž

Z aprílového rokovania MsZ

  Práca v meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občan-

mi k ich potrebám a požiadav-

kám.

  Redakčná rada VIO TV.

  Účasť na zasadnutí Zastupi-

teľstva BBSK.

26.4.

  Riešenie problematiky posky-

tovania zdravotníckych slu-

žieb v banskoštiavnickej ne-

mocnici.

  Uskutočnila sa gremiálna po-

rada zástupcov mestských 

spoločností a vedúcich odde-

lení MsÚ.

27.4.

  Pracovné stretnutie k možnos-

ti zriadenia LSPP v Banskej 

Štiavnici.

 Uskutočnilo sa pracovné roko-

vanie k organizačnému zabez-

pečeniu podujatia Beh Trate 

mládeže.

  Pracovné rokovanie so zástup-

cami OZ Túlavá labka.

 Účasť na slávnostnom odhale-

ní 44. významného lesnícke-

ho miesta Žemberovský dom v 

Banskej Štiavnici.

28.4.

  Práca v meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

 Účasť na Valnom zhromaždení 

spoločnosti Mestské lesy Ban-

ská Štiavnica, s.r.o.

29.4.

  Práca v meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

  Pracovné rokovanie so zástup-

cami Ministerstva životného 

prostredia SR k vládnemu au-

ditu.     

Andrea Benediktyová
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Zároveň je potrebné po-

vedať, že vďaka dobrej spolupráci 

a riešeniu jednotného záujmu zlep-

šenia kvality cesty Banská Štiav-

nica – Hodruša Hámre sa poslan-

ci za okres Banská Štiavnica (Mgr. 

Nadežda Babiaková) a  Žarnovica 

(Kamil Danko a  Ing. Ján Tomáš) 

dohodli, že poslanci okresu Žarno-

vica nadviažu na túto rekonštruk-

ciu a  odsúhlasili ďalšie fi nančné 

prostriedky určené pre okres Žar-

novica vo výške 168  935 EUR na 

rekonštrukciu cesty III/2530 Hod-

ruša Hámre. Týmto spoločným kro-

kom poslankyne za okres Banská 

Štiavnica a poslancov za okres Žar-

novica sa výrazne zlepší stav jednej 

z  najfrekventovanejších ciest Ban-

ská Štiavnica – Hodruša Hámre – 

Žarnovica, ktorá tvorí významné 

dopravné spojenie na R1 a  je jed-

nou z najvyužívanejších ciest nielen 

pre obyvateľov mesta a okresu Ban-

ská Štiavnica, ale aj pre návštevní-

kov nášho mesta a  okresu, ako aj 

návštevníkov lyžiarskeho centra 

Salamandra Resort a  obce Hodru-

ša Hámre. Mgr. Nadežda Babiako-

vá, poslankyňa VUC BBSK a primá-

torka mesta Banská Štiavnica, pri 

spracovaní návrhu a uvedenej po-

žiadavky úzko spolupracovala s  p. 

Miroslavom Lehockým z  Bansko-

bystrickej regionálnej správy ciest, 

a.s. závod Žiar nad Hronom, ako aj 

kolegom Dušanom Vahlandtom, s 

ktorým tento návrh riešila priamo 

v teréne. Ďalšie fi nančné prostried-

ky na úpravu ciest v majetku VUC 

BBSK budú vyčlenené po schvále-

ní záverečného účtu za rok 2015 

a určeným kľúčom budú rozdelené 

pre jednotlivé okresy, kde si poslan-

ci určia ďalšie rekonštrukcie ciest 

v rámci okresu. Aj touto cestou by 

sme sa chceli poďakovať za presa-

denie uvedenej požiadavky. Veríme, 

že táto dlhoočakávaná rekonštruk-

cia prinesie zlepšenie kvality cesty, 

ktorú ocenia nielen domáci moto-

risti, ale aj návštevníci nášho mesta 

a okresu, lokality UNESCO.

Michal Kríž

Rekonštrukcia cesty 
Banská Štiavnica – Hodruša Hámre
1.str.

V tomto období sa občanom 

začínajú doručovať rozhod-

nutia, ktorými je vyrubená 

daň z nehnuteľností pre rok 

2016. Vzhľadom na mnohé 

otázky podávame nasledovnú 

informáciu:

Od 1. januára 2016 platí nové vše-

obecne záväzné nariadenie o miest-

nych daniach, ktoré bolo schvále-

né mestským zastupiteľstvom dňa 

10.12.2015. 

V tomto nariadení boli prijaté tri 

zmeny, a to:

- Zmenila sa sadzba dane z nehnu-

teľností za pozemky a to v katastri 

Banská Štiavnica sa zjednotila na 

0,50% základu dane (pôvodne boli 

pri rôznych druhoch pozemkov rôz-

ne sadzby, od 0,25% do 0,50%). V 

katastri Banky sa sadzba zjednoti-

la na 0,25%, okrem lesných pozem-

kov, kde sa stanovila sadzba 0,50% 

zo základu dane.

- Zrušilo sa zníženie dane z pozem-

kov pre osoby staršie ako 70 rokov.

- Pri dani zo stavieb - konkrétne pri 

dani za garáže - sa zrušilo zníženie 

dane pre osoby staršie ako 70 ro-

kov. Úľava vo výške 25% z dane zo-

stala platná pre vlastníkov garáží, 

ktorí sú držiteľmi preukazov fyzic-

kej osoby s ťažkým zdravotným po-

stihnutím alebo držiteľov preukazu 

fyzickej osoby s ťažkým zdravot-

ným postihnutím so sprievodcom. 

Úľava sa poskytuje na daň za jednu 

garáž vo vlastníctve takejto fyzickej 

osoby.

Je preto pravdepodobné, že obča-

nia, ktorí sú vlastníkmi pozemkov 

nájdu vo svojom rozhodnutí o dani 

z nehnuteľností o niečo vyššiu čiast-

ku ako v predchádzajúcom roku. Na 

základe týchto zmien sa predpokla-

dá vyšší príjem do rozpočtu mesta 

o cca 5 000 – 6 000 €, ktoré budú 

použité na údržbu infraštruktúry 

v meste, či už sú to miestne komu-

nikácie, verejná zeleň alebo verejné 

osvetlenie.

Kamila Lievajová, 

Ekonomické oddelenie MsÚ

Zmeny v dani z nehnuteľností 
v roku 2016

Na uvedenom stretnu-

tí som opätovne vyjadrila svoj ne-

súhlas s rozhodnutím spoločnos-

ti Svet zdravia, a.s., týkajúcej sa 

uzatvorenia interného a gynekolo-

gicko – pôrodníckeho oddelenia v 

Banskej Štiavnici a požiadala som o 

prehodnotenie uvedeného rozhod-

nutia a o to, aby zdravotníctvo v 

Banskej Štiavnici zostalo aj naďalej 

zachované s prevádzkou oboch od-

delení. Pán Haščák opätovne zdô-

raznil, že sa nejedná o ekonomickú 

ale o medicínsko odbornú záleži-

tosť.

Z rokovania vyplynul záver, doho-

da medzi pánom Jaroslavom Haš-

čákom a mnou, kde sme sa dohodli, 

že do desiatich dní ma bude kon-

taktovať a informovať o rozhodnu-

tí, ďalšom postupe a možnostiach 

riešenia v súvislosti s oddeleniami 

a náplňou zdravotníckej starostli-

vosti v Banskej Štiavnici.

V prípade, že návrh spoločnos-

ti Svet zdravia, a.s. nebude spĺ-

ňať naše požiadavky, potrebné pre 

zdravotnú starostlivosť v Banskej 

Štiavnici, mám pripravené aj ďalšie 

možnosti riešenia, o ktorých bu-

dem informovať následne Mestské 

zastupiteľstvo a samozrejme aj ob-

čanov nášho mesta, regiónu a širo-

kú verejnosť.

Mgr. Nadežda Babiaková, 

primátorka mesta

Zásadné rokovanie 
k budúcnosti nemocnice
1.str.

Vyznanie 
pre Banskú Štiavnicu

„Banská Štiavnica je pre mňa jediným 

miestom na zemeguli, ktoré pre mňa 

ovplýva najväčšou poéziou a najväčšou 

romantikou na svete.“ To sú slová, kto-

ré predniesla na vernisáži svojej ju-

bilejnej výstavy v roku jej životného 

jubilea akad mal. Naďa Rappensber-

gerová-Jankovičová. Vernisáž vý-

stavy bola dňa 9.4. na západnej te-

rase Bratislavského hradu a toto 

vyznanie, ktoré umelkyňa prednies-

la počulo vo vysielaní Slovenskej te-

levízie dňa 9.4., ale aj na TA3 10. a 

13.4. státisíce divákov. Táto grafi čka 

európskeho významu svoje detstvo 

a mladosť prežila v Banskej Štiavnici 

(na tunajšom gymnáziu maturova-

la v roku 1953), čo nechalo výraznú 

stopu aj v jej celoživotnej umelec-

kej tvorbe. Za jej vrúcne vyznanie k 

nášmu mestu i všetko, čím v dote-

rajšej tvorbe zviditeľnila a stále zvi-

diteľňuje naše mesto jej za všetkých, 

ktorí majú Banskú Štiavnicu aspoň 

tak radi ako ona, ďakuje 

Ján Novák

Záhradkárske 
okienko
Ochrana rastlín pred škodcami

Nezabudnite hneď po odkvitnutí 

ošetriť jablone a slivky proti piliar-

kam - spôsobujú červivosť ovocia. 

Tesne pred kvitnutím ošetriť jaho-

dy proti Kvetovke jahodovej, ak ste 

nestihli tak tesne po odkvitnutí. Vo 

vyšších polohách ošetriť ríbezle pro-

ti antraktóze. Opakovane ošetriť 

ovocné dreviny a vinič po posled-

nom postreku v 14 dňovom inter-

vale proti chloróze a v 14 dňovom 

intervale, ak je možnosť postriekať 

stromky listovým hnojivom. Ošet-

rime liesky proti Nosáčikovi liesko-

vému, môžete použiť postrek, ktorý 

sa používa na Obaľovača jablčného. 

Nakoľko prišlo chladnejšie počasie 

uvediem vám niekoľko príznakov 

poškodenia rastlín a stromkov mra-

zom. Zhnednutie kvetov, biely po-

vlak na konci listov alebo naspodku 

listu, poškodenie listov pri namŕza-

ní, či nachladnutí niektorých me-

nej odolných stromkov ako je napr. 

Jonathan sa prejavuje mrazovými 

pľuzgierikmi, ktoré ostávajú na lis-

toch až do jesene. V ďalšom vydaní 

ŠN sa budem venovať škodcom, aké 

škody spôsobujú na ovocných drevi-

nách aj na okrasných krovinách atď.

Michaela Mojžišová
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K napísaniu uvedeného článku 

ma motivovala momentálna 

situácia v Banskoštiavnickom 

zdravotníctve, absencia 

LSPP, uzatvorenie interného 

a následne aj gynekologicko 

– pôrodníckeho oddelenia, 

znovuobnovenie RLP a ďalšie 

súvislosti.

Už niekoľkokrát bolo prostredníc-

tvom Štiavnických novín, ako aj 

priamo na rokovaní Mestského za-

stupiteľstva a v iných médiách zve-

rejnená  informácia, že:

Ministerstvo zdravotníctva Slo-

venskej republiky ako orgán prís-

lušný na zmenu typu ambulancie 

záchrannej zdravotnej služby  vy-

dalo rozhodnutie zo dňa 17. mar-

ca 2016 v sídle Banská Štiavnica 1 

na ambulanciu rýchlej lekárskej po-

moci s účinnosťou od 1. septem-

bra 2016. Rozhodnutie o  povo-

lení prevádzkovania ambulancie 

rýchlej lekárskej pomoci so síd-

lom v Banskej Štiavnici je platné 

do 23.12.2019 vrátane.

Uvedená požiadavka na zriade-

nie RLP v Banskej Štiavnici bola 

po troch rokoch od začatia vy-

bavovania od roku 2013 naplne-

ná práve dňa 17. marca 2016 a to 

len vďaka práci primátorky mes-

ta. Rozhodnutiu predchádzalo opä-

tovné rokovanie primátorky mes-

ta s  Ministrom zdravotníctva dňa 

28. januára v  roku 2016 s  uvede-

ním všetkých dôvodov (dostupnos-

ti, návštevnosti, lokality UNESCO 

a ďalších).

Nakoľko som sa aj ja osobne 

o  danú problematiku zaujímal 

a zároveň komunikoval s primá-

torku mesta bol som veľmi rád, 

keď som sa dozvedel, že Minister 

zdravotníctva SR Viliam Čislák 

jej 23. 2. 2016 telefonicky ozná-

mil, že akceptujúc jej zdôvodne-

nia bude v Banskej Štiavnici opäť 

fungovať RLP a v tejto veci s ňou 

bude ďalej rokovať MUDr. Miro-

slav Chabroň, vtedajší námest-

ník riaditeľa Záchrannej zdra-

votnej služby, Bratislava, ktorá 

bude prevádzkovateľom RLP 

v Banskej Štiavnici.

S MUDr. Miroslavom Chabroňom 

sa uskutočnilo osobné stretnutie 

25.2.2016 a už pri tomto rokova-

ní sa dohodlo o  možnosti skor-

šieho prevádzkovania RLP, ale 

dôležitým faktorom je personál-

ne zabezpečenie. 

Mesto zvíťazilo v boji o zriadenie RLP

�5.str.
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kam v BŠ 
a okolí ?

Zároveň je však nepo-

chopiteľné, ako si niektorí ľudia 

môžu zamieňať s  poskytovaním 

služby rýchlej lekárskej pomo-

ci, ktorá je zriaďovaná a hrade-

ná štátom a  služby interného 

a gynekologicko – pôrodníckeho 

oddelenia, ktoré poskytuje súk-

romná spoločnosť Svet Zdravia, 

a.s.

Už niekoľko dní však môžeme 

z médií registrovať mediálnu kam-

paň občianskej iniciatívy Právo na 

zdravotnú starostlivosť v  regió-

noch. Uvedená iniciatíva začala 

svoju činnosť vyvíjať prostredníc-

tvom sociálnych sietí, prostredníc-

tvom organizovania demonštrácie 

za zachovanie gynekologicko – pô-

rodníckeho oddelenia a interného 

a  ďalších  aktivít a  najnovšie aj za  

urýchlené zriadenie RLP. V  súvis-

losti s RLP táto občianska Iniciatí-

va chce vybaviť to,  v čom už dávno 

Ministerstvo zdravotníctva SR prá-

voplatne rozhodlo. Napriek tomu 

som vďačný, že vedenie mesta nie 

je jediné, ktorému záleží na dostup-

nej a kvalitnej zdravotnej starostli-

vosti v našom regióne. Som hlboko 

presvedčený, že cesta k  úspešné-

mu vyriešeniu všetkých problémov 

banskoštiavnického zdravotníctva 

vedie cez hľadanie reálnych mož-

ností so zainteresovanými partner-

mi spolu za rokovacím stolom.

Aj napriek všetkým skutočnostiam, 

podľa mojich informácií, primátor-

ka mesta a samospráva pracuje na 

viacerých alternatívach ďalšej exis-

tencie nemocnice v  Banskej Štiav-

nici, pričom naďalej komunikuje so 

zástupcami spoločnosti Penta In-

vestmets, ako aj ďalšími možnými 

poskytovateľmi. Chcem ešte zdô-

razniť, že držiteľom licencie a po-

skytovateľom zdravotných služieb 

na internom aj gynekologicko – pô-

rodníckom oddelení, je len a len sú-

kromná spoločnosť Svet Zdravia, 

a.s. a Mesto má svoj podiel 34 % len 

v  majetku   banskoštiavnickej ne-

mocnice od roku 2008 v spoločnos-

ti Nemocnica Banská Štiavnica a.s., 

ktorej predmetom činností je len 

prenájom majetku spoločnosti po-

skytujúcej zdravotnú starostlivosť. 

A teda nemá už žiadny dosah na po-

skytovanie zdravotnej starostlivosti 

v meste Banská Štiavnica. To samo 

o sebe hovorí o tom, v akej nezávi-

deniahodnej situácii sa nachádza-

me.

Na základe vyššie uvedených sku-

točností by som chcel ešte nakoniec 

poďakovať najmä primátorke mes-

ta Mgr. Nadežde Babiakovej, ako aj 

vedeniu mesta za dlhoročnú snahu 

vybaviť pre občanov RLP v Banskej 

Štiavnici, ale aj za permanentné úsi-

lie ďalšieho zachovania interného a 

gynekologicko – pôrodníckeho od-

delenia v akejkoľvek modifi kácii, 

avšak so zárukou poskytovania kva-

litných zdravotníckych služieb.

Štefan Filip

prednosta Okresného úradu 

v Banskej Štiavnici

�4.str.

Mesto zvíťazilo v boji o zriadenie 
RLP

29.4. Autorské čítanie s Antikva-

riátikom: Márius Kopcsay. Pred-

staví svoju najnovšiu knihu Asva-

baždénie. Antikvariátik, 18:00

29.4. Koncert: Kysucký prameň. 

Koncert ľudovej hudby uchováva-

júcej heligonkárske tradície. Kul-

túrne centrum, 18:00

29.4. Koncert legendy: ZVA 12-

28. Legendárna bluesová kapela. 

Penzión Altmayer, Horná Roveň, 

20:00

29.4. Koncert: Billy Barman. Špe-

ciálny Unplugged koncert, jediný 

svojho druhu ! Art Cafe, 21:00 

29.4. Piatková party s Fernet 

Stock. Pražovňa, 21:00

29.4. Oldies discoooo. Cosmopo-

litan 1 - bowling, 22:00 

30.4. Jarný blšák v Lufte. Vymie-

ňaj, predávaj a zháňaj v Lufte! Info 

na FB: Luft coworking, 10:00-

15:00

30.4./7.5. Terra Permonia. Vyná-

lezovňa, mašinkáreň, fosforovňa 

a bambusovňa. Otvorené: 13:00-

17:00. 

30.4. Sobotné rozprávkovanie: 

Sranda Banda show. Komediál-

na Family show. Kino Akademik, 

16:00

30.4. Stavanie mája v Banskej Be-

lej. Vítanie jari, zdobenie mája 

a zapálenie vatry. Banská Belá, 

17:00

30.4. Pečené prasiatko s country 

skupinou Hurikán. Otvorenie let-

nej sezóny na Terase u Blaškov, pri 

Počúvadlianskom jazere, 18:00. 

30.4. Stavanie mája. Štiavnické 

Bane, 19:00 

5.5. Rozprávkové predstavenie 

pre deti: Smejko a  Tanculienka. 

Kultúrne centrum, 17:00 

5.5. Drum duo Nutela. Art Cafe, 

20:00.  

6./7.5. Yanko Kral vs. Bobsan. Art 

Cafe, 21:00 

7.5. Matej Rabada: Workshop 

modrotlače. Luft coworking, 

13:00. 

7.5. Majáles v  Iliji. Všetci zába-

vychtiví na majáles!

7.5. Pečené prasiatko s HS Kružli-

covci. Terasa u Blaškov, Počúvad-

lianske jazero, 18:00. 

7.5. Oslava Sv. Floriána - Hasiči 

do pozoru. Štiavnické Bane, 19:00

11.5. Banskoštiavnické kladivká. 

Celoslovenská klavírna prehliad-

ka. ZUŠ, 8:00

Zmena programu vyhradená!

Región Banská Štiavnica

Charitatívna činnosť pri 

rímskokatolíckej cirkvi, 

farnosť Banská Štiavnica, 

sa začala profi lovať asi pred 

piatimi rokmi z individuálnych 

dobrovoľníkov pôsobiacich 

v teréne, najmä medzi bezdo-

movcami a v sociálne slabších 

rodinách, najprv z vlastných 

fi nančných  a materiálnych 

zdrojov, od roku 2013 zo 

zbierok od farníkov a sponzor-

skej pomoci. 

Okrem toho mnoho milosrdne 

mysliacich a konajúcich ľudí pomá-

halo a naďalej pomáha v anonymi-

te, sú spokojní s tým, že Boh o nich 

vie...A je ich hodne, patrí im všet-

kým úprimná vďaka. Takisto vďaka 

patrí aj našim duchovným za kom-

petentné a múdre rady pri riešení   

problémov aj v tejto oblasti.

V súčasnosti je už zaregistrova-

ná Charita sv. Veroniky, n.o., roz-

vinutie činnosti, ktorej je naďalej 

podmienené získaním vhodných 

priestorov pre svoju prácu v meste. 

Vyzývame a prosíme dobrých ľudí, 

ktorí by vedeli poradiť resp. ponúk-

nuť potrebné priestory, aby nám 

dali o tom informáciu. Veríme, že s 

pomocou dobrých ľudí  príde aj Bo-

žia pomoc...

Od začiatku formovania sa tých-

to dobročinných  aktivít sme úzko 

spolupracovali s primátorkou mes-

ta, v  krátkom čase vznikla nocľa-

háreň pre bezdomovcov v  objek-

te mestskej plavárne. V  štruktúre 

MsÚ bola poverená zamestnanky-

ňa, ktorá už v plnom rozsahu pre-

vzala do svojej pracovnej náplne 

agendu sociálnych vecí,  efektívne 

zabezpečuje   potrebné náležitos-

ti na úradoch, v zdravotníckych a 

sociálnych inštitúciách,  najmä pri 

umiestňovaní bezdomovcov a osa-

melých chorých občanov do jed-

notlivých zariadení. Vítame snahu 

samosprávy mesta o zaregistrova-

nie nocľahárne v zmysle platných 

predpisov.  Bolo by dobré zrealizo-

vať aj už dávnejšie prediskutovanú 

otázku zriadenia celoročného den-

ného stacionáru, kde by si mohli 

občania uvedenej sociálnej skupiny 

udržiavať na slušnej úrovni osob-

nú hygienu, nechať si oprať a usušiť 

osobné šatstvo. Zároveň by sa tie-

to priestory mohli využiť aj na den-

ný výdaj teplej stravy, alternatívne 

na poradenské stretnutia s odbor-

nými zdravotníckymi, sociálnymi 

pracovníkmi, resp. s podnikateľmi,  

duchovnými a pod.

Za uplynulé obdobie našej dobro-

voľníckej práce, hlavne v  teréne, 

sme získali užitočné skúsenosti 

s  touto sociálnou skupinou spo-

luobčanov, ktoré chceme zužitko-

vať vo svojej ďalšej dobrovoľníckej  

práci, pri zmierňovaní ťažkých ži-

votných podmienok sociálne zne-

výhodnených občanov a rodín. 

Podnikáme tiež prvé kroky pre pô-

sobenie dobrovoľníkov v zdravot-

níckych a  sociálnych zariadeniach 

v Banskej Štiavnici.

Všetkých našich podporovateľov, 

bez ohľadu na spôsob pomoci, nech 

žehná Boh...

Záverom malá prosba: Momentálne 

akútne potrebujeme do dočasných 

priestorov Charity sv. Veroniky, n. 

o. grátis, plechové rozoberateľné 

funkčné regále – police, na usklad-

nenie zozbieraného šatstva – gratis.

Za dobrovoľníkov

Jozef Šimko

Dobrovoľnícka sociálna pomoc 
v Banskej Štiavnici
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Poďakovanie
Týmto sa chcem poďakovať 

všetkým službukonajúcim po-

licajtom na policajnom oddele-

ní v Banskej Štiavnici, v čase od 

4.4.2016 do 10.4.2016 za prí-

kladné poradenstvo, spoluprá-

cu a najmä obrovskú pomoc mne 

v  prípade odvlečenia vlastných 

maloletých detí. Páni policaj-

ti dokázali, že heslo na dverách 

vozidiel ,,Pomáhať a  chrániť“ tam 

nie je napísané iba tak. Títo páni 

zabránili strate ľudského života 

minimálne jednej osobe a za ta-

kéto činy by mali byť spravodlivo 

odmenení alebo pochválení a Po-

licajný zbor Slovenskej republiky 

môže byť hrdý na takýchto obča-

nov právneho tzv. demokratic-

kého štátu. Ešte raz jedno veľké 

úprimné ďakujem! 

Alan Weis, BŠ

Poďakovanie 
Včelári z obcí Baďan, Počúvadlo, 

Klastava aj z Banskej Štiavnice 

ďakujú svojím dlhoročným ,,vče-

lím“ lekárom pánom Ľubomírovi 

Ďurianovi a Jozefovi Poljovkovi, 

za ošetrenie a preliečenie svojich 

včelstiev aj na začiatku tohtoroč-

nej sezóny. 

Vďační včelári

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

Oznam o 
zápise do MŠ
MŠ Bratská 9 –na Drieňovej pozý-

va rodičov so svojimi deťmi na zá-

pis pre školský rok 2016/2017

Zápis sa uskutoční 2.5.-

13.5.2016 denne od 7.30 do 

15.00 v riaditeľni MŠ.

Zároveň Vás pozývame na

Deň otvorených dverí 2.5.2016.

Bližšie info vám radi poskytneme 

na tel. č.: 0915 968 412.

MŠ Bratská

Komorovské tajchy boli v 

minulosti vo vlastníctve Mesta 

Banská Štiavnica. 

Mesto nemalo potrebné technické 

možnosti, aby sa staralo o tieto tajchy, 

preto v roku 2014 došlo k dohode me-

dzi Slovenským vodohospodárskym 

podnikom, š.p., a vedením mesta 

Banská Štiavnica. V roku 2014 bola 

podpísaná kúpno-predajná zmlu-

vu. V roku 2015 prebiehalo majetko-

vo-právne vysporiadanie pozemkov, 

ktoré sa nachádzajú pod tajchami. V 

roku 2016 sa začalo s rekonštrukciou 

týchto vzácnych historických tajchov. 

Na rekonštrukciu Komorovských taj-

chov sme sa opýtali Ing. Václava Ko-

ledu zo Slovenského vodohospodár-

skeho podniku, š.p., Správy povodia 

stredného Hrona, Zvolen:

V čom spočíva samotná rekon-

štrukcia Komorovských tajchov?

V 1.etape, ktorá bola zameraná na vý-

rub krovín a obnaženie hrádzových 

telies dolného a horného tajchu, sme 

zrealizovali výrub vo výmere 6 500m2. 

Počas výrubov sme objavili  poruchy, 

o ktorých sme doteraz nevedeli. Na 

hornom tajchu je poškodený bezpeč-

nostný priepad, v pravostrannom za-

viazaní je viditeľná erózna ryha, ktorá 

vznikla preliatím hrádze v minulom 

období. Podobná situácia je aj na dol-

nom tajchu. Prvá snaha o prečistenie 

výpustného potrubia úspešná nebo-

la, bude to možné až po znížení hla-

diny tajchu a sprístupnení vtokového 

objektu, o ktorého polohe ani technic-

kom prevedení nemáme žiadne infor-

mácie. To už hovorím o 2.fáze, v kto-

rej by sme mali pristúpiť k samotným 

technickým a stavebným objektom. 

Bude sa navyšovať koruna hrádze dol-

ného tajchu, časti preliatia hrádze, 

zhruba o 20 – 30cm. Potrubie sa po-

kúsime sfunkčniť, aby nedochádza-

lo k ďalšiemu poškodzovaniu hrádze 

a prípadne obydlí pod vodnými nádr-

žami.

Dôjde k zníženiu hladiny vody?

K určitému zníženiu hladiny v obi-

dvoch tajchoch dôjde. Na hornom 

tajchu pre vybudovanie nového bez-

pečnostného priepadu predpokladá-

me zníženie hladiny približne o 80 

– 100cm.  Na dolnom tajchu aj viac, 

aby sme našli vtokový objekt, preto-

že máme informácie od rybárov, že ta-

kéto zariadenie sa tam nachádza, tak 

predpokladáme zníženie hladiny o 2 

– 2,5m. Keďže dnové výpustné zaria-

denie nie je funkčné, hladinu budeme 

znižovať odčerpaním vody. Čo sa týka 

úpravy návodných svahov, ukáže až 

čiastočné vypustenie.

Koľko bude stáť rekonštrukcia taj-

chov?

1.etapa – výrub krovín stála cca. 10 

tis.€, 2.etapa ešte nie je nafi nancova-

ná, ale odhadujem, že by to malo byť 

zhruba podobná suma ako v 1.etape.

Sú tajchy prístupné verejnosti?

Všetky tajchy, s výnimkou vodáren-

skej nádrže Rozgrund, sú voľne prí-

stupné verejnosti. Výstražné tabule 

„Kúpanie na vlastné nebezpečie“ osádza-

me my.

Za rozhovor poďakoval Michal Kríž

Rekonštrukcia Komorovských tajchov

Projekt: Frauenberg – ohradný múr. 

Dotácia: 20  000,-. Spolufi nancova-

nie: 1 920,-. Celková preinvestovaná 

suma: 21 920 eur s DPH

Ohradný múr spolu s rímskokatolíc-

kym Kostolom Panny Márie Snež-

nej a  vstupnou bránou tvoria kom-

paktnú objemovú skladbu NKP, ktorá 

sprístupňuje a  zabezpečuje prevádz-

ku doposiaľ funkčného cintorína tzv. 

Frauenberg. Ohradný múr ohraniču-

je plochu cintorína zo západnej, sever-

nej a východnej strany. Tento ohradný 

múr je v značne poškodenom (naruše-

nom) stave, lokálne až v dezolátnom. 

Najviditeľnejším poškodením je streš-

ná krytina, ktorá pozostáva z dreve-

ných šindľov. Tieto šindle sú vo veľkej 

miere vypadnuté a poškodené hnilo-

bou. V novembri 2015 mesto Banská 

Štiavnica podalo žiadosť o dotáciu na 

Ministerstvo kultúry SR z dotačné-

ho programu Obnovme si svoj dom. 

Tento projekt bol v marci tohto roka 

schválený a podporený v celkovej výš-

ke 20 000,- EUR. Mesto tento projekt 

podporí 5% spolufi nancovaním z cel-

kovej žiadanej sumy, tj. 1 920,- eur. Fi-

nancie budú použite predovšetkým 

na odstránenie nežiaduceho technic-

kého stavu ohradného múru. Obno-

va múru je však z fi nančného hľadis-

ka rozdelená na 2 etapy (tj. z Ulice J.K. 

Hella a  Ul. novozámocká). V  tomto 

roku sa bude realizovať iba 1.etapa tj. 

ohradný múr z Ulice J.K. Hella. 

Marek Ruščák

Rekonštrukcia ohradného múru 
pri Dome smútku Frauenberg

Havarijný stav ohradného múru  foto Filip Golian 

Dolný Komorovský tajch  foto Michal Kríž
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oznamy, pozvánky
spomienky

OZNAMY

Spomienka

Dňa 19. apríla 2016 uply-

nulo 10 rokov, ako nás na-

vždy opustil staviteľ, pra-

covník Rudných baní pán 

František Smrtič. Dňa 26. 

apríla 2016 by sa bola do-

žila 91 rokov jeho manželka 

Júlia Smrtičová, ktorá už 4 

roky tiež nie je medzi nami. 

Kto ste ich poznali, venujte 

im tichú spomienku. 

Spomína dcéra Marta 

s rodinou 

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: Priví-

tanie, premietanie spomienkových 

udalostí, premietanie fotografi í z 

predchádzajúcich stretnutí, klebet-

nica, obed, tombola, voľná zábava 

pri hudbe na počúvanie a do tanca. 

Vstupné: koláčik, fľaštička. Bližšie 

info: 0908 963 829, email: svetro@

stonline.sk. Tešíme sa na Vás! 

Organizátori

Letný pobyt 
v Chorvátsku

Centrum voľného času v Banskej 

Štiavnici ponúka letný pobytový 

zájazd k moru v Drveniku na juhu 

Chorvátska v termíne od 27.7. – 

5.8.2016. Ubytovanie je v hoteli cca 

150m od pláže, strava je chorvátska 

formou polpenzie - raňajky sú švéd-

ske stoly, večera výber z 2 – 3 jedál, 

odchod je priamo z B.Štiavnice auto-

busom. Základný poplatok je 345,-

Eur z toho zľavy pre 3. osobu a deti. 

Informovať sa môžete v CVČ, L.Svo-

bodu 40, na č.t.: 0907 598 567. Za 

CVČ:  J. Machilová

Možno to bola mladícka neroz-

vážnosť, možno nešťastná 

náhoda, možno neúprosný 

osud, ktorý v pondelok 11. 

apríla 2016 viedol kroky 15 

ročného Matúška Poliaka 

z Banskej Štiavnice k stožiaru 

vysokého napätia, kde ho 

zasiahol elektrický prúd. 

Na mieste utrpel ťažké popáleni-

ny na viac ako 60 percentách tela a 

jeho život doslova visel ,,na vlásku“ 

v osem metrovej výške stožiara. V 

tej chvíli sa začal boj o chlapcov ži-

vot. Záchranári ho vrtuľníkom pre-

viezli do Banskej Bystrice, odtiaľ na 

kliniku popálenín do bratislavské-

ho Ružinova a  nakoniec ho v kri-

tickom stave prijala detská klinika 

na Kramároch. Udalosť, ktorá v je-

dinom okamihu zmenila životné 

plány zdravého a veselého deviata-

ka, i celej jeho rodiny, spojila nevi-

diteľným putom spolupatričnosti a 

šľachetnosti mnoho známych aj ne-

známych ľudí. ,,Matúško súrne potre-

buje krv skupiny B negatív!“ informo-

vali médiá, sociálne siete i  zúfalé 

osobné telefonáty chlapcových uči-

teliek. V piatok 15. apríla darovalo 

tekutú nádej pre Matúška Poliaka 

viac než 100 dobrovoľných darcov 

krvi na NTS v Banskej Bystrici. S 

touto správou sme sa dozvedeli aj 

to, že chlapec už absolvoval prvú 

operáciu, vnímal hlas svojej mam-

ky a pohol hlavou. Všetko to úprim-

né snaženie, vrúcna láska a modlit-

by, zažali aspoň malinké svetielko 

nádeje. ,,Ďakujeme všetkým záchra-

nárom, lekárom, pani učiteľkám zo ZŠ 

Jozefa Horáka v Banskej Štiavnici, spo-

lužiakom, priateľom, všetkým šľachet-

ným darcom krvi, aj darcom, ktorí nás 

podporili fi nančne, a obzvlášť srdeč-

ne ďakujeme našej rodine, ktorá stá-

la pri nás a pomáhala nám po všetkých 

stránkach. Cítime veľkú podporu, veľmi 

si ju vážime a aj za nášho syna Matúš-

ka, ďakujeme.“ To sú slová vďaky mi-

lujúcich rodičov Lenky a Ivana, kto-

rí  veria v synovo uzdravenie, aj  keď 

podľa slov lekárov ešte stále nie je 

mimo nebezpečenstva. Cez otvore-

né rany hrozí veľké riziko infekcie 

a o ďalšom postupe rozhodnú špe-

cialisti na plastickú chirurgiu. Ale 

Matúško je veľký bojovník, a ak je 

pravda, že láska má liečivú moc, on 

ju už určite pocítil.  

Janka Bernáthová

Nádej pre Matúška

,,Každý lekár nemôže a 

nemusí byť docentom, alebo 

doktorom vied: i najmenšie 

a najskromnejšie pracovisko 

poskytuje možnosť, aby sa 

uplatnila ľudská veľkosť.“   

  Pavol Strauss

Banská Štiavnica je nádherne špe-

cifi cká aj tým, že mnohí lekári sa tu 

ešte za života stali legendami a te-

šili sa veľkej úcte svojich pacientov. 

Veď v tunajších zložitých podmien-

kach neboli podrobení len nároč-

ným praktickým a vedomostným 

skúškam, ale predovšetkým skúške 

lásky k človeku, skúške trpezlivos-

ti, nezištnosti a obetavosti. Verní 

Hippokratovej prísahe pretrváva-

jú vo vďačných  spomienkach ľudí, 

ktorým v rozhodujúcich chvíľach, 

v chorobe, utrpení, žalostnej strate, 

či pri radostnom narodení nového 

člena rodiny, pomohli. Stali sa neod-

mysliteľnou súčasťou života obyva-

teľov tohto mesta, ktorí by nevďač-

nosť vnímali ako nevyplatený účet 

svedomia. 

Spolupatričnosť a vďaku svojim le-

károm, sestričkám a celému ban-

skoštiavnickému zdravotníckemu 

personálu vyjadrili ich pacienti aj 

31.marca 2016 počas protestu pro-

ti  drastickým rozhodnutiam Sveta 

zdravia, zmazať z povrchu zemského 

to, čo desaťročia tak perfektne fun-

govalo. Tajomstvo úspechu nebolo 

v nadštandardných izbách, televízo-

roch, ani wifi  internetovom pripoje-

ní, ako sa mylne domnieva riaditeľka 

žiarskej nemocnice, ale práve ľud-

ský faktor. Mnohí z  nás sa neubrá-

nili hnevu, ba ani slzám, keď sme sa 

dozvedeli o spôsobe, akým bolo tým-

to vzácnym ľuďom za ich príkladnú 

a obetavú prácu ,,poďakované“. Skús-

me si predstaviť, ako sa asi cítili? Veď 

banskoštiavnickej nemocnici veno-

vali roky svojho života. Práca nebo-

la len ich chlebom každodenným, ale 

najvyšším poslaním, kolegovia a pa-

cienti druhou rodinou, pretože sta-

rostlivosť o nich zďaleka  nekončila 

zatvorením zdravotného záznamu. 

Nesmieme zabudnúť ani na dlho-

ročných pracovníkov, ktorí sa stara-

li o poriadok, čistotu, stravu, teplo, 

údržbu a záležitosti, o ktorých pa-

cienti mnohokrát ani netušili. Akej 

vďaky sa dočkajú oni? Magnitúdu 

našich emócií nedokážu pochopiť 

len tí, ktorí majú zrak zakalený vidi-

nou vlastného zisku a srdcia tvrdšie 

ako oceľ trezorov. Aj na nich sa bude 

spomínať podľa zásluhy. Každému sa 

všetko vráti v znásobenej miere. Me-

dicína bola odjakživa prejavom lásky 

človeka k človeku a nádeje na uzdra-

venie, inak tomu nemôže byť ani v 

budúcnosti, každý iný princíp je to-

tiž vopred odsúdený na zánik. Verí-

me tomu a s touto vierou v srdci vám 

ďakujeme, drahá naša banskoštiav-

nická zdravotnícka rodina. 

Janka Bernáthová

Banskoštiavnickej zdravotníckej rodine

INZERCIA

Smejko a tanculienka
5.5.2016 o 17:00 hod.

Kultúrne centrum, Banská Štiavnica
Info: 045/ 694 96 53
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V sobotu 16. apríla sme vo 

výstavnej sále svätoanton-

ského kaštieľa sprístupnili 

výstavu "Vtáky".  

Na slávnostnú vernisáž prijali po-

zvanie aj významní hostia: J. E. Su-

san Kleebank – veľvyslankyňa Bra-

zílie v  Bratislave, Violeta Bázlik 

Kráľová – predsedníčka Spoloč-

nosti voľných výtvarných umelcov 

Slovenskej výtvarnej únie, PhDr. 

PaedDr. Viktor Jasaň - generálny 

riaditeľ Slovenského národného 

múzea, Mgr. Ján Kautman – riadi-

teľ SNM Prírodovedného múzea, 

Ing. Alojz Kaššák - prezident Slo-

venského klubu sokoliarov pri Slo-

venskej poľovníckej komore, Simo-

na Guláková – starostka obce Svätý 

Anton, Ing. Štefan Filip – prednosta 

Okresného úradu Banská Štiavni-

ca a mnohí ďalší. Súčasťou vernisá-

že boli fanfáry v podaní trubačov zo 

Svätého Antona a Banskej Štiavni-

ce pod vedením Mariána Plentu, no 

taktiež aj pesničky a básničky o vtá-

čikoch v podaní žiačok zo ZŠ s MŠ 

Ferdinanda Coburga vo Svätom An-

tone. Deti zo ZŠ s  MŠ Maximiliá-

na Hella v Štiavnických Baniach zas 

prispeli operenými dravcami a  so-

vami. S  myšlienkou realizovať vý-

stavu výtvarných prác Spoločnosti 

voľných výtvarných umelcov SVU 

na tému vtáctva, prišli mnoho-

roční priatelia nášho múzea Evka 

Bachratá Linhartová a  PhDr. Bo-

humír Bachratý, CSc. Na výstave 

môžu návštevníci vzhliadnuť 63 

prác od 29 autorov a  na vernisá-

ži veľmi pútavo o vystavených die-

lach a ich autoroch rozprával práve 

PhDr. Bohumír Bachratý, CSc., kto-

rý je kurátorom výstavy. Keďže ja 

naše múzeum poľovnícke, a teda aj 

prírodovedného zamerania, poňa-

li sme tému „Vtáky“ v širších súvis-

lostiach. V našom kaštieli býval ako 

posledný užívateľ   bulharský cár 

Ferdinand Coburg - uznávaný or-

nitológ, ktorý na svoje prírodoved-

né výpravy cestoval aj mimo Euró-

py. Ferdinand Coburg navštívil ako 

prírodovedec neraz aj Brazíliu. Na 

výstave prezentujeme aj unikátne 

preparáty najmenších vtáčikov - ko-

libríkov a taktiež ďalšie druhy vtá-

kov z  Brazílie, ktoré zapožičalo na 

výstavu SNM Prírodovedné múze-

um v Bratislave. Veľkorozmernými  

fotografi ami vtákov  šiestich bio-

topov Brazílie prispelo na výstavu 

Veľvyslanectvo Brazílie v  Bratisla-

ve.  Na výstave nechýbajú ani nád-

herné výtvarné práce i práce ume-

leckého remesla s motívmi vtákov, 

ktoré vlastní naše múzeum. Pred-

stavujeme aj preparáty s  informá-

ciami o  pernatej  zveri a  dnes už 

hlavne ochranárske poslanie poľov-

níkov. Tí sa starajú aj o druhy vtá-

kov, ktorých stavy v prírode klesa-

jú. Ide o druhy hniezdiace na zemi: 

jarabica poľná, bažant poľovný, slu-

ka lesná a drop veľký – náš najväč-

ší vták. Pre porovnanie veľkosti 

sme k  preparátu dropa umiestnili 

aj nášho najmenšieho vtáčika - krá-

lika zlatohlavého. Výstava informu-

je aj o stavbe vtáčieho pera, o bioló-

gii a etológii vtákov. Naše múzeum 

mnoho rokov úspešne spolupracu-

je so Slovenským klubom sokolia-

rov pri Slovenskej poľovníckej ko-

more. Sokoliarstvo je zapísané na 

Listinu svetového kultúrneho a prí-

rodného dedičstva UNESCO a  na 

Slovensku má bohaté tradície. Slo-

venské sokoliarstvo  je medziná-

rodne uznávané a práve v  našom 

banskoštiavnickom regióne máme 

zaujímavé svetové prvenstvo: na ZŠ 

s MŠ Maximiliána Hella v Štiavnic-

kých Baniach sa začalo sokoliarstvo 

vyučovať ako predmet na základnej 

škole vlastne prvýkrát na svete. So-

koliarske pomôcky na výstavu lás-

kavo zapožičala práve ZŠ zo Štiav-

nických Baní. Škola taktiež prispela 

mikroskopom, z ktorého monitoru 

mohli návštevníci vernisáže obdi-

vovať  ďalšie umelecké dielo príro-

dy – zmenšené sojčie pierko. Tak-

tiež  ZŠ s MŠ Ferdinanda Coburga 

vo Svätom Antone s  nami spolu-

pracuje už mnoho rokov a aj deti z 

tejto školy obohatili výstavu o  vý-

tvarné práce. Výstavu dopĺňajú aj 

motívy vtáctva na poštových znám-

kach, odznakoch a  minciach. Nie 

náhodou sme výstavu sprístupnili 

v apríli – Mesiaci lesov, ktorý začí-

na vždy Dňom vtákov. Výstava po-

trvá do 30. septembra 2016. Verím, 

že na nej objavíte niečo čo vás zauj-

me, poučí, poteší i dušu pohladí. Na 

výstavu srdečne pozývam aj čitate-

ľov Štiavnických novín. 

Marian Číž 

– inak aj Stehlík čížavý 

– čížik (Carduelis spinus)

Výstava Vtáky

Mladé sokoliarky prezentujú dravcov  foto Lubo Lužina

Dňa 23.4. sa stretlo 7 rôznych 

učiteľov zo škôl (ZŠ J. Kollára, 

Spojená katolícka škola 

a Gymnázium A. Kmeťa) v 

Banskej Štiavnici a spoločne 

upratali časť ulice SNP. 

Bola to prvá akcia IBŠU pre verej-

nosť, o  ktorej sme Štiavničanov 

informovali letáčikmi i  prostred-

níctvom facebookovej stránky: Ini-

ciatíva Banskoštiavnických učiteľov 

(IBŠU).

Možno kvôli zlému počasiu alebo 

prvotnému nezáujmu nás síce bolo 

málo, no i tak sme sa pustili do prá-

ce a vyzbierali toľko smetí, na koľko 

nám vrecia stačili.

Dúfame, že na ďalších akciách sa 

nás zíde ešte viac. Podujatia učiteľ-

ských iniciatív - pôsobiacich dnes 

už naprieč celým Slovenskom sú 

pre každého, komu nie je ľahostaj-

né to, ako na Slovensku žijeme a bu-

deme žiť. Robíme ich spoločne, aby 

sme upozornili, že učitelia sú stále 

tu, nápomocní a aktívni nielen po-

čas vyučovania. Spoločné stretnu-

tia s  verejnosťou sú výborným 

miestom na diskusiu nielen o prob-

lémoch v školstve a práci učiteľa, ale 

aj o situácii na Slovensku vo vše-

obecnosti. 

Tešíme sa na vás na najbližšej akcii 

IBŠU pre štiavnickú verejnosť. Pri-

pravili sme si pre vás: Májový učiteľ-

ský quíz. Bližšie informácie o ňom 

nájdete na našej FB stránke, ktorá 

je prístupná širokej verejnosti a  to-

uto cestou vás na ňu pozývame. Pa-

mätajte: Učitelia nie sú na zahode-

nie, sme tu pre vás, vaše deti a pre 

spoločnosť, na ktorej nám záleží.

Za IBŠU 

Tatiana Adamská 

a Paul Kindji

Učitelia nie sú na zahodenie

Aktivity učiteľov a priaznivcov prírody  foto Archív autorov
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Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka

Aktuálne filmy v kine Akademik
Piatok 29.4. o 18:30 hod.Piatok 29.4. o 18:30 hod.

Ako bÁsNici čAkAjú Ako bÁsNici čAkAjú 

NA zÁzrAkNA zÁzrAk

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. Štěpán, básnici čakajú na zázrak. Štěpán, 
Kendy a Karas zostali aj po dvanás-Kendy a Karas zostali aj po dvanás-
tich rokoch sami sebou a kamarátmi. tich rokoch sami sebou a kamarátmi. 
Ich zmysel pre humor a schopnosť se-Ich zmysel pre humor a schopnosť se-
bairónie, možno už s ľahkým nády-bairónie, možno už s ľahkým nády-
chom skepsy im pomáha sa vyrovnať chom skepsy im pomáha sa vyrovnať 
s ich neusporiadanými životmi.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“„strieľačky“. Hlavným hrdinom je di-. Hlavným hrdinom je di-
vák.vák.

Nedeľa 1.5. o 16:00 hod.Nedeľa 1.5. o 16:00 hod.

KUNg fU pANdA 3KUNg fU pANdA 3

Vstupné: 4 €Vstupné: 4 €

Nedeľa 1.5.o 19:30 hod.Nedeľa 1.5.o 19:30 hod.

Ako bÁsNici čAkAjú Ako bÁsNici čAkAjú 

NA zÁzrAkNA zÁzrAk

Komédia, Česko, 2016, MP, Vstupné: Komédia, Česko, 2016, MP, Vstupné: 
4 €. Legenda sa vracia po 12. rokoch 4 €. Legenda sa vracia po 12. rokoch 
na plátna kín. Tentokrát básnici ča-na plátna kín. Tentokrát básnici ča-
kajú na zázrak. Dočkajú sa? Štěpán, kajú na zázrak. Dočkajú sa? Štěpán, 
Kendy a Karas zostali aj po dvanás-Kendy a Karas zostali aj po dvanás-
tich rokoch sami sebou a nerozlučnými tich rokoch sami sebou a nerozlučnými 
kamarátmi. Ich nevyčerpateľný zmy-kamarátmi. Ich nevyčerpateľný zmy-
sel pre humor a schopnosť sebairónie, sel pre humor a schopnosť sebairónie, 
možno už s ľahkým nádychom skepsy možno už s ľahkým nádychom skepsy 
im pomáha sa vyrovnať s ich neuspo-im pomáha sa vyrovnať s ich neuspo-
riadanými životmi. Komédia opäť pri-riadanými životmi. Komédia opäť pri-
náša obyčajné ľudské príbehy, milý náša obyčajné ľudské príbehy, milý 
humor a poteší skvelými dialógami z humor a poteší skvelými dialógami z 
pera Ladislava Pecháčeka.pera Ladislava Pecháčeka.

Utorok 3.5. o 19:30 hod.Utorok 3.5. o 19:30 hod.

KolóNiAKolóNiA

Dráma/Historický/Romantický/Thril-Dráma/Historický/Romantický/Thril-
ler, Nemecko/Luxembursko/Francúz-ler, Nemecko/Luxembursko/Francúz-
sko, 2015, 110 min, MP:12, Vstupné: sko, 2015, 110 min, MP:12, Vstupné: 
4 €. Dráma Kolónia režiséra Floriana 4 €. Dráma Kolónia režiséra Floriana 
Gallenbergera je inšpirovaná skutoč-Gallenbergera je inšpirovaná skutoč-
nými udalosťami odohrávajúcimi sa v nými udalosťami odohrávajúcimi sa v 
chilskej kolónii Dignidad za Pinoche-chilskej kolónii Dignidad za Pinoche-

tovho režimu. Koloniu Dignidad za-tovho režimu. Koloniu Dignidad za-
ložil a viedol bývalý nacistický lekár ložil a viedol bývalý nacistický lekár 
Paul Schäfer. V 70. rokoch, kedy z Paul Schäfer. V 70. rokoch, kedy z 
uzavretej kolónie utiekli niektorí z čle-uzavretej kolónie utiekli niektorí z čle-
nov sa ukázalo, že v sekte dochádzalo nov sa ukázalo, že v sekte dochádzalo 
k mučeniu Pinochetových odporcov a k k mučeniu Pinochetových odporcov a k 
sexuálnemu zneužívaniu detí.sexuálnemu zneužívaniu detí.

Štvrtok 5.5. o 19:30 hod.Štvrtok 5.5. o 19:30 hod.

TeóriA TigrATeóriA TigrA

Road movie/Komédia/Dráma, ČR, Road movie/Komédia/Dráma, ČR, 
2016, 101 min, MP, Vstupné: 4 €. 2016, 101 min, MP, Vstupné: 4 €. 
Veterinár Jan má toho akurát tak Veterinár Jan má toho akurát tak 
dosť. Poslednou kvapkou v mori je dosť. Poslednou kvapkou v mori je 
smrť svokra, ktorému tiež došli sily a smrť svokra, ktorému tiež došli sily a 
trpezlivosť. Babička totiž vždy rozho-trpezlivosť. Babička totiž vždy rozho-
dovala o jeho živote, starobe a nako-dovala o jeho živote, starobe a nako-
niec ešte aj o tom, ako a kde bude po-niec ešte aj o tom, ako a kde bude po-
chovaný. Janovi začína byť jasné, že je chovaný. Janovi začína byť jasné, že je 
na tej istej ceste ako bol jeho svokor… na tej istej ceste ako bol jeho svokor… 
Jeho žena Olga má totiž rovnakú stra-Jeho žena Olga má totiž rovnakú stra-
tégiu tégiu „výchovy“„výchovy“ – je presvedčená, že  – je presvedčená, že 
za šťastie svojho muža je zodpovedná za šťastie svojho muža je zodpovedná 
výlučne len ona. Jano už takto ďalej výlučne len ona. Jano už takto ďalej 
nevládze, nechce, ani nevie žiť. Jed-nevládze, nechce, ani nevie žiť. Jed-
ného dňa mu napadne spôsob, ako sa ného dňa mu napadne spôsob, ako sa 
oslobodiť a získať späť vládu nad svo-oslobodiť a získať späť vládu nad svo-
jím životom.jím životom.

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.14/2016: 

„Vravieť pravdu je chvályhodná vec, ale 

klamať je oveľa zábavnejšie.“ Výher-

com sa stáva Ján Buda, Vilová 4, 

Banská Štiavnica. Srdečne blaho-

želáme! Tento týždeň hráme o po-

ukážku 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 

kupónom do redakcie ŠN v termíne 

do 9.5.2016.

V tajničke sa ukrýva výrok Cicera: 

(Tajnička)

A., Koniec tajničky,

B., Sval, iného,

C., Vyčakáva list, daj zvolenie,

D., Mastná zemina, kremičitan troj-

vápenatý, Elena v cudzine, sala, ci-

toslovce výsmechu,

E., Medzinárodné olympijské hry, 

rieka vo Švajčiarsku, nie veľký, naše 

povstanie,

F., Jód, hrobla, meno Surehanda, 

cudzie ženské meno, pozývaš,

G., Značky eman a meter, 4.časť 

tajničky, koho,

H., Úder v boxe, sólo v opere, tex-

tová skratka, cudzie mužské meno, 

označenie áut vozidiel Talianska a 

Th ajska,

I., Trinitrotoluén, proti (predpona), 

meč, iný,

J., Manželka Chaplina, park, mod-

litba (latinsky), spoluhlásky v slove 

,,súcitím“,

K., 3.časť tajničky, kyslík,

1., Zlaté Moravce, Začiatok tajnič-

ky, predložka 2.pád,

2., Nobélium, patriaci Alovi, pohá-

ňa stroj,

3., Značka bicyklov, sedí (detsky), 

sekaj,

4., Stupnica, papagáj, označenie áut 

Rakúska a Španielska,

5., Osoby, severský boh, Spotrebné 

družstvo,

6., Ola (naopak), časť trlice, útok,

7., Rozumne, Anno Domini, poza, 

meno Rapajčovej,

8., Patriaci Ede, babylonská bohyňa 

Zeme, staroegyptský boh Slnka, vo-

divá látka,

9., Drn, žena, 3.pád slova ,,nora“,

10., Nezaujímal, nepracuj pluhom, 

tiež,

11., Zbaví fúzov, špióni, stredná 

škola,

12., Druh stavebnice, časť tela, 

otec,

13., Tórium, vatry, konajte,

14., Milenka boha Dia, 2.časť taj-

ničky, nula.

Pozn. autora: Interpunkčné zna-

mienka sa neberú do úvahy!

Pripravuje: Anna Rihová
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Kupón č. 16
Krížovka
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Conscious HipHop predstavil v 

piatok 15.4.2016 v tanečnom 

klube Pražovňa v B. Štiavnici 

spevák SUVE, známy aj ako 

SuveReno. 

Raper, pochádzajúci z Bratisla-

vy, prešiel obdobím divokých žú-

rov, drogových excesov, striedaním 

partneriek, aby potom mohol prejsť 

vnútornou premenou, ktorá podľa 

jeho slov ešte stále nie je dokonče-

ná a aby mohol toto búrlivé obdobie 

svojej existencie, ako inak, pretaviť 

aj do svojej tvorby. Oslovila som ho 

preto priamo pred vystúpením, aby 

čo to poodhalil zo svojho osobného 

aj umeleckého života.

1. Prečo práve umelecké meno 

SuveReno?

Odvodené od slova suverenita, pre-

tože pre mňa znamená nezávis-

losť, zvrchovanosť a moju najvyš-

šiu cnosť.

2. Čo ťa viedlo k takému búrli-

vému životu a kedy prišiel zlom, 

keď si si povedal, už dosť!

Nebol to nijaký vážny dôvod, kto-

rý by ma k tomu dohnal, iba obyčaj-

né pokušenie bežného konzumné-

ho života, ktorému som podľahol. 

Niekoľko rokov som podnikal v gas-

tronómii, tam bolo veľa príležitostí, 

kde sa dalo uletieť, či už to bol alko-

hol, ženy alebo drogy. Toto obdobie 

trvalo s prestávkami 7 – 10 rokov, 

kedy som si postupne začal uvedo-

movať, že takto to ďalej nejde. Za-

čal som pomaly s akousi vnútornou 

transformáciou. Akoby vo mne na-

stalo svitanie, ktoré stále pokračuje.

3. Tvoja kniha Premena s podti-

tulom Mením seba - mením svet, 

ktorá je už v slovenskej verzii vy-

predaná, súvisí s touto obrodou?

Áno. Jej zrod je mojou úprimnou 

výpoveďou o tom, čo som prežil a 

ako som pracoval na svojej preme-

ne. Veľa ľudí mi neustále kládlo na 

túto tému otázky. Moja odpoveď je 

v tomto knižnom debute. Nedá sa 

preto v skratke charakterizovať jej 

obsah. Skôr po jej prečítaní každý 

pochopí o čo ide.

4. Text tvojej známej piesne 

„Osprostená mládež“ má hlbokú 

myšlienku. Ako matka ho pova-

žujem priam za preventívny pri 

výchove súčasných tínedžerov. 

Naopak, pieseň „Zóna mužov“, 

hoci je veľmi trefná, nemyslíš, 

že miestami môže uraziť ženské 

pokolenie? Napr.: „Žena, prac sa. 

Ženy nech nám varia, Ježiš Mária“ 

a pod. Čo tým autor myslel?

To vôbec nie! Celý text je z môjho 

pohľadu myslený s nadhľadom, aby 

som vyzdvihol mužský typ zábavy. 

Ja tu vystupujem ako tribún mu-

žov, kedy si muži majú uvedomiť, 

že si musia tiež vytvárať svoje spo-

ločenstvá, aby náhodou nezostali 

pod papučou.

5. Často si pri svojej tvorbe spá-

janý aj s Majkom Spiritom. Čo 

máte spoločné a prečo?

Poznáme sa už asi 25 rokov, istý čas 

sme vedľa seba bývali, spolu športo-

vali a v dospelosti prehĺbili spevác-

ku spoluprácu.

6. Všimla som si na tvojej ruke 

tetovanie s motívom Kvetu živo-

ta, ktoré prezentuješ aj na svo-

jich tričkách?

Pre mňa je to najstarší symbol živo-

ta na zemi, z ktorého všetko vychá-

dza a z neho je všetko stvorené.

7. Prezraď, ty, ktorý si tak du-

chovne založený, máš aj nejaké 

rituály pred koncertom?

Ide len o istú formu sústredenia 

sa, stav vysokej koncentrácie. Pred 

koncertom aj všeobecne  vôbec 

žiadny alkohol a celkovo výživná 

strava  a nápoje.

8. Tvoj odkaz pre čitateľov ŠN

Som v tomto meste prvýkrát. Vy-

zdvihujem jeho krásy a prostredie. 

Štiavničania, buďte vďační za to, čo 

máte a držte si to v harmónii. Zveľa-

ďujte jeho krásy, aby sa mohli ucho-

vať aj pre ďalšie generácie. Všetkých 

pozdravujem!

Článok prešiel autorizáciou.

Daniela Sokolovičová

Z podnikateľa uvedomelý hip – hoper

Spevák Lukáš Lacko  foto Archív autora

INZERCIA

Autorské čítanie 
s Antikvariátikom: 

Márius Kopcsay, piatok 29. 4. 

22016, 18.00, Antikvariátik

Márius Kopcsay príde predstaviť 

svoju najnovšiu knihu Asvabaždé-

nie. V knihe rieši problémy súčas-

ného človeka – ako sa v jej anotácii 

píše „je príbehom hrdinu, ktorý zisťu-

je, že vývoj nemusí byť len lineárny a 

pozitívny, že oslobodenie môže byť aj 

okupáciou a človek je sám sebe najlep-

ším okupantom.“ Kniha vyšla v de-

cembri minulého roku vo vyda-

vateľstve Kaliho Bagalu, ktorý ju 

s autorom príde uviesť. Súčasťou 

bude i krátke hudobné vystúpe-

nie autora.

Márius Kopcsay (1968) je spiso-

vateľ, scenárista, novinár a hu-

dobník. Debutoval v roku 1998 

zbierkou poviedok Kritický deň a 

odvtedy napísal viacero románov, 

noviel, či zbierok poviedok: Do-

mov (2005), Mystifi kátor (2008), 

Medvedia skala (2009), Strate-

né roky (2004), Zbytočný život 

(2006), Veselé príhody z prázdnin 

(2011) a Jednouholník (2014). 

Mnohé z nich boli ocenené. 

Tomáš Lazar

Šansónovo –jazzový koncert

Katarína Koščová a Daniel Špiner

27.5.2016 o 18:00 hod.
Kino Akademik, Vstupné: 5€

Predpredaj vstupeniek: IC, Námestie sv.Trojice
t.č.045/6949653

Sranda Banda
Veselá skupina zvierat vás istot-

ne ohúri svojimi gagmi, kúzlami 

a komickými situáciami. Priprav-

te sa, priatelia, valí sa na Vás tor-

nádo! Sranda Banda show je ko-

mediálna Family show, v  ktorej 

sa miešajú krásne bábky, výborná 

bruchovravecká technika a trefný 

multivrstvový humor. Neinfantil-

né energické divadlo je popretká-

vané gagmi tak, aby pobavilo celú 

rodinu. Show je absolútne unikát-

na a  nikde inde v  Čechách a  na 

Slovensku ju neuvidíte. Kúzelník 

Wolf - univerzálny zabávač a  ví-

ťaz historicky prvej ankety Zlatý 

Amos – najobľúbenejší učiteľ Slo-

venska 2007,ktorého zlákal svet 

mágie a  oživených bábok. Môže-

te zažiť 30.4.2016 o 16:00 hod. 

v kine Akademik. Vstupné:3€

Zuzana Patkošová
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V sobotu 9.apríla 2016 sa vo 

Veľkom Krtíši uskutočnilo 

3.kolo ,,Banskobystrického 

plaveckého pohára“ pre rok 

2016. Zúčastnilo sa ho 12 

klubov a 176 pretekárov.

Plavcom blahoželáme a prinášame 

výsledky:

Muži:

Čamaj Ján (2010)- 7. 25m VS- 

33.14; 6. 25m Z- 29.76; 7. 25m P- 

39.19; 2. 25m- 51.78.

Holcz Patrik (2008)- 3. 25m VS- 

22.05; 5. 25m Z- 28.96; 3. 25m P- 

27.89; 1. 25m M- 26.33.

Buzalka Adam (2007)- 6. 50m 

VS- 44.98; 5. 50m Z- 51.89; 5. 50m 

P- 52.84; 4. 200m P- 3:59.27.

Borguľa Martin (2006)- 2. 50m 

VS- 41.43; 2. 100m VS- 1:38.92; 

2. 400m VS- 6:55.34; 2. 50m Z- 

47.84; 1. 50m P- 49.93; 4. 50m M- 

54.74.

Macharík Samuel (2005)- 7. 50m 

VS- 41.07; 6. 100m VS- 1:35.10; 2. 

50m P- 48.18; 2. 200m P- 3:41.83.

Maruniak Matej (2004)- 6. 50m 

VS- 40.34; 4. 100m VS- 1:30.88; 2. 

50m Z- 44.51; 3. 100m Z- 1:33.05; 

4. 50m M- 47.47.

Berlanský Andrej (2003)- 11. 

50m VS- 31.47; 6. 100m VS- 

1:11.55; 5. 400m VS- 5:23.24; 2. 

50m Z- 36.64; 4. 100m Z- 1:18.19; 

4. 50m M- 35.12.

Šušovica Ľuboš (2003)- 16. 50m 

VS- 44.99; 15. 100m VS- 1:40.92; 

8. 400m VS- 7:51.89.

Balázs Michal (2002)- 3. 50m 

VS- 28.52; 4. 100m VS- 1:03.86; 

4. 400m VS- 4:58.66; 4. 50m Z- 

37.03; 3. 50m P- 36.09; 2. 50m M- 

33.42.

Dóczy Filip (2001)- 7. 50m VS- 

31.09; 4. 100m VS- 1:10.20; 6. 

400m VS- 5:47.23; 5. 50m P- 

40.21; 7. 200m P- 3:14.94; 6. 

200m PP- 3:09.22.

Orság Dalibor Daniel (1998)- 2. 

50m VS- 27.29; 1. 50m P- 33.00; 2. 

200m P- 2:49.31; 1. 50m M- 29.76.

Konečný Marek (1994)- 2. 50m 

VS- 27.73; 1. 50m P- 32.78; 1. 

200m P- 2:48.76; 1. 50m M- 31.31.

Čamaj Ján (1978)- 1. 50m VS- 

27.29; 1. 100m VS- 59.64; 1. 50m 

Z- 31.89; 2. 50m P- 36.09; 1. 200m 

PP- 2:30.72.

Ženy:

Ruckschlossová Sára (2010)- 12. 

25m VS- 41.59; 11. 25m Z- 35.88; 

12. 25m P- 49.36.

Kašiarová Hana (2010)- 11. 25m 

VS- 39.03; 12. 25m Z- 39.34; 11. 

25m P- 48.72.

Hocková Alex (2007)- 22. 50m VS- 

59.68; 18. 50m P- 1:04.97.

Chladná Stacy (2007)- 9. 50m VS- 

48.01; 7. 50m Z- 53.97; 8. 50m P- 

54.89; 2. 200m P- 4:05.88.

Kašiarová Tatiana (2007)- 6. 50m 

VS- 45.67; 3. 100m VS- 1:41.90; 3. 

50m P- 53.41; 1. 50m M- 50.64.

Šavoltová Ivana (2006)- 13. 50m 

VS- 50.14; 13. 50m P- 59.43.

Domaníková Nikola (2005)- 25. 

50m VS- 40.43; 16. 100m VS- 

1:33.52; 9. 50m Z- 48.74; 13. 100m 

Z- 1:44.14; 7. 50m P- 46.18; 7. 

200m P- 3:31.91.

Melicherčíková Lára (2005)- 19. 

50m VS- 39.54; 13. 50m Z- 51.05; 

10. 50m P- 48.14; 14. 50m M- 

47.34.

Hornická Alica (2004)- 21. 50m 

VS- 39.60; 13. 100m VS- 1:29.54; 

9. 400m VS- 6:43.98; 11. 50m Z- 

50.40; 14. 100m Z- 1:48.72; 11. 

50m M- 45.69.

Melicherčíková Timea (2004)- 9. 

50m VS- 35.07; 2. 50m Z- 39.74; 5. 

100m Z- 1:30.90; 2. 50m P- 41.94; 

2. 200m P- 3:14.94.

Pavlendová Miroslava (2003)- 

8. 50m VS- 33.44; 5. 100m VS- 

1:16.28; 6. 50m Z- 41.19; 7. 100m 

Z- 1:31.34; 8. 50m M- 40.97.

Michalová Barbora (2001)- 2. 50m 

VS- 31.17; 3. 100m VS- 1:10.06; 2. 

50m Z- 36.49; 3. 100m Z- 1:20.71; 

1. 50m P- 39.26; 2. 50m M- 34.10.

Štafety:

2.mix 4x50m VS- 1:56.97 (Pavlen-

dová M., Konečný M., Michalová B., 

Orság D.)

4.mix 4x50m VS- 2:13.48 (Meli-

cherčíková T., Domaníková N., Ber-

lanský A., Balázs M.)

3. mix 4x50m VS- 2:35.96 (Macha-

rík S., Melicherčíková L., Hornická 

A., Maruniak M.)

1.mix 4x50m VS- 3:00.19 (Buzalka 

A., Chladná S., Kašiarová T., Borgu-

ľa M.)

Vysvetlivky: VS- voľný spôsob, Z- 

znak, M- motýlik, P- prsia

Spracoval: Filip Golian, PK BŠ

Banskobystrický pohár v plávaní 3.kolo

Oblastné majstrovstvá OBFZ ZH

18. kolo hralo sa 24.4.2016

OŠK Lutila - Sitno Banská Štiavni-

ca 1:4 (1:1). 

Góly: 18., 54., 88.min. Kminiak, 

90. Kušion. 

Zostava: Pažout – Číž, Hanzlík P., 

Necpal, Ferenčík, Chmelina, Ba-

rák N., Kušion, Beňadik, Kminiak, 

Roško (80.Neuschl)

Po prehre v minulom kole odchá-

dzalo mužstvo na zápas s úmys-

lom bodovať. Bol to dôležitý zápas 

pre obe mužstvá z konca tabuľ-

ky. Domáci pri výhre by sa nášmu 

mužstvu vzdialili na 6 bodov. Naše 

mužstvo pri svojom víťazstve by sa 

zas bodovo dotiahlo na domácich,-

čo sa nám i nakoniec podarilo.

Zápas začali obe mužstvá útoč-

ne so šancami na oboch stranách. 

Gólovo sa ako prvé presadilo naše 

mužstvo v 17.min. po peknej ak-

cii, ktorá začala u Baráka, kto-

rý kolmicou vysunul Chmelinu, 

následne jeho prihrávku z pravej 

strany zakončil gólom Kminiak. 

V 35.min. sme predviedli pres-

ne takú istú akciu ako pri prvom 

góle. Chmelinova prihrávka z pra-

vej strany pozdĺž brány domácich 

znovu našla Kminiaka, ten však 

úspešný tentokrát nebol. O 2 mi-

núty Kminiak nastrelil žrď domá-

cej brány. V poslednej minúte pol-

času sme nedokázali odkopnúť 

loptu spred našej brány do bezpe-

čia, za čo nás domáci potrestali gó-

lom do našej siete. Tak namiesto 

pohodlného troj gólového vede-

nia sme do kabín odchádzali za ne-

rozhodného stavu. Úvod do 2. pol-

času patril nášmu mužstvu a už v 

49. min. strela Chmelinu tesne mi-

nula domácu bránu. Takisto i pek-

ná strela Kušiona v 51.min. gól 

nepriniesla. Dravý prienik Číža z 

vlastnej polovice zastavili domáci 

iba faulom na hranici 16-tky. Na-

riadený priamy kop Kminiak bez-

pečne premenil a dostal naše muž-

stvo znovu do vedenia. V ďalšom 

priebehu zápasu sme zahodili ešte 

niekoľko ďalších šancí. Najväčšiu v 

65.min. Barák N., ktorý sa dostal 

k lopte na polovici ihriska, loptu si 

narazil s Kminiakom, išiel sám na 

brankára, no neprekonal ho. Dôle-

žitý 3. gól nášho mužstva po akcii 

Neuschla a peknej prihrávke Be-

ňadika strelil v 86.min. Kminiak. 

V poslednej minúte Beňadik rozo-

hral rýchlu akciu hodením autové-

ho vhadzovania Kminiakovi, ten 

dal loptu Barákovi, od neho sme-

rovala lopta pred bránu domácich 

a Kušion gólovo uzavrel stav zápa-

su. I v dnešnom zápase naše muž-

stvo zahodilo množstvo gólových 

šancí, predsa sa im podarilo zvíťa-

ziť a pripísať do tabuľky 3 dôležité 

body. Treba všetkým hráčom po-

ďakovať za snaživý a zodpovedný 

výkon, ktorý na ihrisku predviedli.

IV.liga dorast

20. kolo hralo sa 23.4.2016

Sitno Banská Štiavnica - ŠKF 

Kremnica 2:0 (1:0). 

Góly: 13.min. Binder Š., 81 min. 

Meňuš L. 

Zostava: Kuma – Vilmon, Binder 

O., Binder Š., Greguš, Nedoroščík, 

Šemoda K., Neuschl P., Javorský, 

Meňuš, Chmelina

V zápase mužstiev z čela tabuľky 

sa hral bojovný futbal. Naši chlapci 

zvíťazili a pripísali si na svoje kon-

to 3 body.

II. liga starších žiakov

18. kolo hralo sa 23.4.2016

Sitno Banská Štiavnica - FTC Fiľa-

kovo 0:0

II. liga mladší žiaci

18. kolo hralo sa 23.4.2016

Sitno Banská Štiavnica - FTC Fiľa-

kovo 1:0 (0:0). 

Góly:Filip Kniebügl

Kto?, Kedy? a S kým?

Oblastné majstrovstvá OBFZ ZH

19. kolo hrá sa 30.4.2016 o 16.30 

hod..

Sitno Banská Štiavnica - TJ Inter 

Horná Ves

IV.liga dorast

21. kolo hrá sa 30.4.2016 o 16.30 

hod. 

FK 1928 Jasenie - Sitno Banská 

Štiavnica

II. liga starší a mladší žiaci

19. kolo hrá sa 30. 4 2016 o 10.00 

hod. a 12.00 hod. 

OŠK Radzovce - Sitno Banská 

Štiavnica

Ivan Javorský

V Lutile sme bodovali naplno
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sn@banskastiavnica.skINZERCIA

služby

inzercia

  Kúpim 2-izbový byt v BŠ, tel.č.: 

0903 624 886

  Predám chatku s pozemkom, te-

l.č.: 0915 435 890

  Predám pozemok v BŠ časť Šte-

fultov, 3740 alebo 5200m², cena 

dohodou, tel.č.: 0940 870 762

  Predám 2-izbový tehlový byt v ti-

chej lokalite pod Kalváriou. Cena 29 

000eur. Kontakt: 0948 282 484

  Staviam kamenné múry, klenby, 

podlahy a iné podľa požiadaviek, 

cena za m² od 35,-Eur. Kontakt: 

0904 845 562

  Potrebujete vypratať dom, byt 

alebo garáž? Neviete čo s (ne)po-

trebnými vecami? Zabezpečíme od-

voz a likvidáciu. ZADARMO. Tel.č.: 

0950 570 654

  Kosenie záhrad, tel.č.: 0903 127 

352

  Predám liahne na vajíčka, kliet-

ky na prepelice a pasce, viac info na 

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

800

  Predám skúter VONROAD 125 

ccm, tel.č. 0908 618 563

reality

prácappppppppppppppp

 Hotel Salamander prijme do za-

mestnania recepčnú/recepčného a 

chyžnú, bližšie info na tel.č.: 0908 

878 664, e-mail: 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 

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

Inzerujte 
aj vy v Š  avnických 
novinách

INZERCIA

hľadáme na letnú výpomoc, bri-

gádu. Vodičský preukaz výhodou. 

Kontakt: 0915 779 620, 0915 365 

371

  Kvalitné klampiarske práce za 

dobrú cenu. Už 15 rokov na trhu. 

Tel.č.: 0903 821 370

 Hľadáme kuchárov a čašníkov do 

pripravovanej prevádzky pod Kal-

váriou. Životopisy posielajte na 

restauraciabs@gmail.com. Bližšie 

informácie na osobnom pohovore.

Príjmeme Príjmeme 
čašníka/čku čašníka/čku 

do reštaurácie. do reštaurácie. 

Bližšie informácie: Bližšie informácie: 

0915 311 1900915 311 190

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

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

Ponúkam prácu 
na stavbách formou 

živnosti alebo 
na dohodu.

Kontakt: 0915 18 14 10

Pre nedostatok snehu 

v okolí Banskej Štiavnice 

počas celej zimnej sezóny sa 

organizátori zo SOŠ služieb 

a lesníctva v Banskej Štiavnici 

rozhodli usporiadať preteky 

v bežeckom lyžovaní 6.apríla 

v lyžiarskom stredisku Skalka 

pri Kremnici.

V areáli bežeckého lyžovania si zme-

rali svoje sily a schopnosti v behu na 

lyžiach voľnou i klasickou techni-

kou kategórie od dorastencov až po 

veteránov.

Víťazmi v jednotlivých kategóriách 

sa stali dorastenec Klein František 

zo SOŠ služieb a  lesníctva Banská 

Štiavnica, u mužov vyhral Ing. No-

vák Marian a v kategórii veteránov 

zvíťazil Ing.Turoň Karol.

Poďakovanie patrí organizátorom 

a sponzorom, ktorí zabezpečili kva-

litný pretek.  MN

34.ročník Memoriálu 
Dušana Višňovca v bežeckom lyžovaní

Víťazi bežeckého lyžovania  foto Archív autora 


