
Mesto Banská Štiavnica

Podľa ustanovenia §4 zákona 

č.596/2003 Z.z. o  štátnej sprá-

ve v školstve a školskej samospráve 

a o zmene a doplnení niektorých zá-

konov v znení neskorších predpisov 

a §5 zákona č.552/2003 Z.z. o výko-

ne práce vo verejnom záujme v znení 

neskorších predpisov vyhlasuje výbe-

rové konanie na obsadenie funkcie 

riaditeľ/riaditeľka:

1. ZŠ J. Horáka, P.Dobšinského 17, B. 

Štiavnica s nást. od 1.júla 2019

2. ZŠ J. Kollára, L.Svobodu 40, B. 

Štiavnica s nást. od 1.júla 2019

Požadované kvalifi kačné predpo-

klady: VŠ vzdelanie 2.st. pre prísluš-

ný druh a  typ školy podľa vyhlášky 

MŠ SR č.437/2009 Z.z., ktorou sa 

ustanovujú kvalifi kačné predpokla-

dy a osobitné kvalifi kačné požiadav-

ky pre jednotlivé kategórie pedago-

gických zamestnancov a  odborných 

zamestnancov, prvá atestácia pod-

ľa zákona č.317/2009 Z.z. o pedago-

gických zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch a o zmene a doplne-

ní niektorých zákonov v  znení ne-

skorších predpisov, najmenej 5 rokov 

pedagogickej praxe

Iné kritériá a  požiadavky: bez-

úhonnosť, spôsobilosť na právne 

úkony v  plnom rozsahu, zdravotná 

spôsobilosť na výkon pedagogickej 

činnosti, ovládanie štátneho jazyka 

slovom aj písmom, znalosť legisla-

tívy pre oblasť školstva

Zoznam požadovaných dokladov: 

písomná žiadosť o zaradenie do VK 

so súhlasom na spracovanie osob-

ných údajov uchádzača podľa záko-

na č.18/2018 Z.z. o  ochrane osob-

ných údajov a  o  zmene a  doplnení 

niektorých zákonov, overené kópie 

dokladov o  vzdelaní a  absolvovaní 

1./2. atestácie, výpis z RT – nie star-

ší ako 3 mesiace, lekárske potvrde-

nie o telesnej a duševnej spôsobilos-

ti vo vzťahu k výkonu funkcie podľa 

§10 zákona č.317/2009 Z.z.,v znení 

neskorších predpisov, profesijný ži-

votopis, doklad o  dĺžke výkonu pe-

dagogickej činnosti, písomný návrh 

koncepcie rozvoja ZŠ

Prihlášky s označením „VK – riaditeľ 

ZŠ – (názov ZŠ) – Neotvárať“posielajte 

v zalepenej obálke najneskôr do 20. 

mája 2019 na adresu: MsÚ, Radnič-

né nám. č.1, 969 24 Banská Štiavni-

ca, alebo podajte osobne v podateľ-

ni MsÚ.

Mgr. Nadežda Babiaková

primátorka mesta
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25. apríl 2019 číslo 16 ročník XXX cena 0,40 €

INZERCIA

Mesto Banská Štiavnica 

získalo dotáciu z Úradu vlády 

SR v rámci výzvy na podporu 

regionálneho rozvoja na 

projekt s názvom Komplexné 

využitie potenciálu baníckeho 

dedičstva v lokalite Banskej 

Štiavnice prostredníctvom 

produktov zážitkového 

turizmu.

Mesto žiadalo o dotáciu v partner-

stve s OOCR Región Banská Štiavni-

ca, Slovenským banským múzeom, 

Slovenskou agentúrou životného 

prostredia a OZ Región Sitno. 

V  rámci projektu boli realizované 

3 aktivity, a  to vypracovanie Stra-

tegického dokumentu rozvoja zá-

žitkového turizmu lokality Ban-

ská Štiavnica a okolie, vypracovanie 

multimediálnej internetovej pre-

zentácie „Príbeh Štiavnice“ a  ná-

kup a inštalovanie 2 informačných 

kioskov – interiérového a  exterié-

rového. Strategický dokument sa 

zaoberá udržateľným cestovným 

ruchom v meste a regióne a je roz-

delený do štyroch častí: 1. analýza 

a posúdenie použiteľnosti existujú-

cich strategických a obsahových do-

kumentov, 

Infokiosk na Námestí sv. Trojice

Informačný kiosk pri ZUŠ-ke  foto AVsystems, s. r. o. �3.str.

United Nations

Cultural Organization

Banská Štiavnica 
a technické pamiatky okolia
Svetové tvo od roku 1993

Vstupné: 5€Vstupné: 5€

Sobota 27.4. o 18:30 hod.Sobota 27.4. o 18:30 hod.
Utorok 30.4. o 18:30 hod.Utorok 30.4. o 18:30 hod.

VodA čo MA drží VodA čo MA drží 

NAd vodoUNAd vodoU

SĽUK, MIRAMUNDO,SĽUK, MIRAMUNDO,
BUBLICZKIBUBLICZKI

Predaj lístkov:Predaj lístkov:
Informačné centrum

Banská Štiavnica
www.kultura.banskástiavnica.sk

Vyhlásenie výberového konania
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23.4.

DIÁR
z programu

primátorky

Zverejnenie zámerov 
nakladania s majetkom mesta

 Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

Uskutočnilo sa Valné zhromaž-

denie Mestských lesov, spol. 

s r.o., Banská Štiavnica.

 Pracovné stretnutie s  poslan-

cami Mestského zastupiteľstva 

v Banskej Štiavnici.

24.4.

 Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

Uskutočnilo sa zasadnutie Rady 

ZMOS.

25.4.

 Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

Účasť na Valnom zhromažde-

ní Asociácie horských sídiel Slo-

venska.

 Posledná rozlúčka s  občanom 

nášho mesta p. Antonom Lon-

gauerom.

26.4.

 Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

Uvedenie knihy do života B. 

Bachratého – Jozef Viktorián 

Pituk.

27.4.

Občianske obrady – sobáše.

Viera Lauková

15.4. v Rádiu Slovensko od 20:05 ho-

voril o Alexandrovi Dubčekovi v pre-

biehajúcej celoštátnej ankete o najväč-

šieho Slováka spisovateľ Ľuboš Jurík 

a 17.4. bol o A. Dubčekovi od 20:30 

do 21:45 a  v  repríze 20.4. od 15:55 

v RTVS na Jednotke dokumentárny 

fi lm a následne beseda o ňom. Pripo-

mínam, že A. Dubček bol aj v B. Štiav-

nici a to na Deň baníkov v r. 1962, keď 

jeho prejav prijali účastníci osláv s veľ-

kým nadšením. 17.4. v Rádiu Regina 

o 17:00 hovoril poslanec BBSK Ondrej 

Lunter, že z jeho rozpočtu sú vyčlene-

né fi nančné prostriedky na rekon-

štrukciu ciest z B. Štiavnice smerom 

na Vyhne, Hodrušu – Hámre a Levice. 

17.4. v TA3 v „Téme dňa“ o 19:50 hovo-

ril banskoštiavnický rodák, poslanec 

NR SR a 1. podpredseda SNS Jaroslav 

Paška. 19.4. v Rádiu Slovensko o 6:35 

sa moderátorka pochvalne vyjadrova-

la o zrekonštruovanej a zreštaurova-

nej Kalvárii v B. Štiavnici /1744 – 51/ 

a medzi 10:00 – 11:00 v Rádiu Regina 

boli o tejto Kalvárii 2 obsiahle repor-

tážne vstupy. Hovoril o nej Mgr. Mar-

tin Macharik, predseda Kalvárskeho 

fondu, reštaurátor Kalvárie, ale slo-

vo dostali aj jej 4 návštevníci, z kto-

rých 2 boli z ČR. 19.4. v Rádiu De-

vín od 13:00 do 13:30 kurátor zbierok 

starého ume-

nia v Slovenskej 

národnej galé-

rii v  Bratisla-

ve Martin Čič 

hovoril o  kal-

váriách a  krí-

žových cestách 

na Slovensku, 

pričom najväč-

šiu pozornosť 

venoval našej 

Kalvárii. 19.4. 

v  Rádiu Regi-

na od 14:00 do 

15:00 bolo li-

terárno – dra-

matické pásmo 

o Jánovi Bottovi /1829 – 81/ a Pav-

lovi Dobšinskom /1828 – 85/, kto-

rí obaja pôsobili aj v B. Štiavnici. 20.4

v Rádiu Devín od 15:00 do 15:30 bola 

relácia „Tiché hlasy svetla“ o mysterióz-

nych podobách svetla od veľkonočnej 

sviece až po Banskoštiavnický sala-

mander. 21.4. v Rádiu Slovensko me-

dzi 13:00 – 14:00 boli reprízy niekto-

rých relácií „Nočná pyramída“. Hovoril 

aj prof. PhDr. Vladimír Štefko, CSc., 

významný slovenský teatrológ, kto-

rý spolu s  Ľubošom Juríkom bol 

hlavným protagonistom jedinečné-

ho seriálu o B. Štiavnici 

„Záchrana pokladu“ v „No-

vom slove“ a „Smene na ne-

deľu“ od r.1978. Takáto 

mnohoročná, pravidel-

ná a  systematická pro-

pagácia B. Štiavnice ne-

bola v  žiadnom médiu 

ani predtým a  ani do-

teraz. 20.4. vo viace-

rých médiách odznelo, 

že v  tento deň vo veku 

94 rokov zomrel Peter 

Colotka, predseda slo-

venskej vlády v  r.1969 

– 88. 30.9.1977 si pre-

hliadol rozpadajúcu sa 

havarijnú B. Štiavnicu, rozhodol, že 

22.2.1978 bolo prijaté dovtedy, a ani 

nikdy potom historické uznesenie 

o  B. Štiavnici, uznesenie slovenskej 

vlády č.58/1978 o budovaní technic-

kej a sociálnej infraštruktúry a kom-

plexnej obnove pamiatok B. Štiavnice 

a dôsledne trval na tom, aby plneniu 

tohto uznesenia sa venovala pravidel-

ná a systematická pozornosť na kon-

trolných dňoch priamo v B. Štiavnici. 

20.6.1980 sa aj zúčastnil v  B. Štiav-

nici jedného z  takýchto kontrolných 

dní. Výsledkom tohto všetkého bola 

postupná komplexná obnova mest-

skej pamiatkovej rezervácie, v  kto-

rej pamiatkové objekty aj na Námestí 

sv. Trojice boli havarijné, ba dokonca 

v  ruinách, rekonštrukcia havarijnej 

kanalizácie, výstavba obchvatových 

komunikácií, výstavba sídliska Drie-

ňová, vrátane nemocnice a ZŠ, prívod 

vodovodu na celé sídlisko z  3 vrtov 

v  Banskom Studenci, výstavba roz-

siahleho areálu Stredného odborného 

učilišťa lesníckeho, ktorý sa násled-

ne stal ideálnym miestom pre Fakul-

tu ekológie a environmentalistiky TU 

Zvolen, plynofi kácia mesta a  množ-

stvo ďalších pozitívnych výsledkov. 

Ján Novák

Štiavničania, Štiavnica, médiá 
a súvzťažnosti

Mesto Banská Štiavnica 

v zmysle príslušných ustano-

vení zákona SNR č. 138/1991 

Zb., o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov zverej-

ňuje:

a) podľa §9a, ods. 8, písm. e) zákona 

SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v  znení neskorších predpisov ako 

prípad hodný osobitného zreteľa

Zámer Mesta Banská Štiavnica č. 

12/2019 na prevod pozemku zá-

menou takto:

do vlastníctva mesta Banská Štiav-

nica sa prevedie

a) pozemok parc. č. 1692/1 o  vý-

mere 123m2, zastavaná plocha a ná-

dvorie v  spoluvlastníckom podie-

le 2/8

b) pozemok parc. č. 1692/2 o  vý-

mere 136m2, zastavaná plocha a ná-

dvorie v  spoluvlastníckom podie-

le 2/8 �3.str.

Kalvária v r. 1812 foto archív JN

Zrútené fasády a stropy foto archív SBM

Ocenenie 
osobností športu a kultúry

Dovoľujeme si pozvať nominova-

né osobnosti a kolektívy z oblas-

ti športu a kultúry na udeľovanie 

cien za reprezentovanie Banskej 

Štiavnice v  roku 2018. Udeľo-

vanie cien sa uskutoční v  stredu 

30. apríla 2019 o  15:30 v  sále 

kina Akademik na Námestí sv. 

Trojice. Vítaní sú všetci priazniv-

ci športu a kultúry. 

Ján Petrík
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2. analýza súčasné-

ho stavu a  zhodnotenie potenciá-

lu existujúcich atraktivít a ich náv-

števnosti, 3. zhrnutie analytickej 

časti, odporúčania pre strategic-

kú časť, 4. návrhová časť, v  kto-

rej sú predstavené nové atraktivity 

CR v nadväznosti na 9 tém „Príbe-

hu Štiavnice“. Multimediálna inter-

netová prezentácia „Príbeh Štiavni-

ce“ je koncentrovaná okolo 9 tém, 

ktorými sú: 1. Vzostupy a  pády 

mesta – najdôležitejšie míľniky 

histórie mesta z hľadiska rozkvetu 

a pádu, 2. Sopka, geológia – vývoj 

štiavnického stratovulkánu z  hľa-

diska neskoršej ťažby rúd v  Ban-

skej Štiavnici, 3. Baníci a obyvateľ-

stvo – sociálne postavenie baníkov, 

vzbury, choroby, tradície, v prepo-

jení na ostatné obyvateľstvo mesta 

aj z hľadiska národnostného zlože-

nia , 4. Tajchy – história, jedineč-

nosť, osobnosti, 5. Priemysel, veda, 

technika, vynálezy – vývoj priemy-

selnej výroby v napojení na ťažbu, 

najzaujímavejšie objavy uskutočne-

né v Banskej Štiavnici, 6. Školstvo, 

študentský život – míľniky štiav-

nického školstva, najvýznamnejšie 

školy, úspechy štiavnických študen-

tov v zahraničí, 7. Povesti a mágia – 

najzaujímavejšie povesti, pôsobe-

nie alchymistov pochádzajúcich zo 

Saska, príbehy čarodejníc zo 16. 

storočia, 8. Remeslá, umenie, ar-

chitektúra, 9. Ohrozenia – hrozby 

pre mesto prichádzajúce zvonka: 

Turci, Tatári, povstalecké vojská, 

zbojníci. Multimediálna prezentá-

cia pozostáva z  obrazových a  tex-

tových prvkov, ako aj kreslených 

animácií a  je v  troch jazykových 

mutáciách: slovenčina, angličtina 

a maďarčina. Obrazový materiál je 

tvorený fotografi ami, archívnymi 

dokumentmi. Texty sú písané štý-

lom priateľským k čitateľovi a tvo-

ria ho zaujímavosti k  jednotlivým 

témam. Cieľom multimediálnej 

prezentácie je sprostredkovať náv-

števníkom, ale aj obyvateľom mes-

ta a  regiónu jeho dejiny pútavou 

formou. „Príbeh Štiavnice“ je prí-

stupný na internetovej stránke 

www.pribeh.banskastiavnica.travel 

a  tiež ako súčasť obsahu infor-

mačných kioskov. Tiež je možné sa 

k nemu dostať prostredníctvom in-

ternetových stránok jednotlivých 

partnerov. Informačné kiosky boli 

vybraté tak, aby funkčne a estetic-

ky zapadli do vybratého prostre-

dia. Interiérový kiosk bol umiest-

nený v  priestoroch Informačného 

centra mesta Banská Štiavnica. Ex-

teriérový infokiosk je umiestnený 

na Námestí sv. Trojice, na expono-

vanom mieste, popri ktorom chodí 

množstvo turistov a  návštevníkov 

mesta. Nám. sv. Trojice je priestor 

často využívaný na rôzne kultúr-

ne podujatia a  slúži aj ako miesto 

stretávania miestnych obyvate-

ľov. Obsahom infokioskov je „Prí-

beh Štiavnice“, informácie o poduja-

tia konajúcich sa v meste a regióne, 

informácie o  atraktivitách mesta 

a  regiónu, informácie vhodné pre 

rodiny s  deťmi a  praktické infor-

mácie pre návštevníkov mesta. In-

fokiosky v  súčasnosti ešte nie sú 

funkčné, ich slávnostné spustenie 

sa plánuje dňa 24.5.2019. Celko-

vé náklady na projekt predstavova-

li 50 116€, spolufi nancovanie Mes-

ta 5 011,60€.

RRaMV

NOVINKY

�1.str.

Infokiosk na Námestí sv. Trojice

Zverejnenie zámerov nakladania s majetkom mesta
– do vlastníctva 

MUDr. Evy Luptákovej a Mgr. Jany 

Pavlišovej, rod. Luptákovej sa kaž-

dej v spoluvlastníckom podiele 1/2 

prevedie

1. pozemok parc. č. C KN 6696/1 

o  výmere 96m2, zastavaná plocha 

a nádvorie, ktorý bol vytvorený ge-

ometrickým plánom č. 36035521-

6/2019, úradne overeným Okres-

ným úradom Banská Štiavnica, 

katastrálny odbor dňa 25.1.2019 po 

d č. G1-8/2019, odčlenením z  pô-

vodnej parc. č. C KN 6696 o celko-

vej výmere 101m2 zastavaná plocha 

a nádvorie,

Zámer Mesta Banská Štiavnica č. 

13/2019 na prevod pozemku 

– parc. číslo C KN 5322/11, o výme-

re 147m2, zastavaná plocha a nádvo-

rie, ktorý bol vytvorený geometric-

kým plánom č. 36035521-9/2019 

zo dňa 4.2.2019 oddelením z pôvod-

ného pozemku parc. č. C KN 5322/1 

o celkovej výmere 1 0019m2, zasta-

vané plochy a nádvoria pre kupujú-

cu I. Ciglanová, najmenej za kúpnu 

cenu stanovenú znaleckým posud-

kom,

Zámer Mesta Banská Štiavnica č. 

14/2019 na prevod pozemku 

– parc. číslo C KN 2825/3, o výme-

re 539m2, ovocný sad, ktorý bol ge-

ometrickým plánom č. 34544011-

135/2018 overeným Okresným 

úradom odborom katastrálnym dňa 

6.11.2018 pod č. G1-266/2018 od-

členený z  pôvodnej parc. č. C KN 

2825, o  výmere celkom 3772m2, 

ovocný sad pre kupujúcich Vladimír 

Poprac s  manželkou, najmenej za 

kúpnu cenu stanovenú znaleckým 

posudkom.

Zámer Mesta Banská Štiavnica č. 

15/2019 na prevod 

– časti pozemku parc. číslo E KN 

5428/2, o celkovej výmere 3363m2, 

orná pôda, z ktorého sa po zamera-

ní geometrickým plánom oddelí cca 

800m2

– časti pozemku parc. číslo E KN 

5427/2, o  celkovej výmere 455m2, 

trvalý trávnatý porast, z  ktorého 

sa po zameraní geometrickým plá-

nom oddelí cca 30m2 pre kupujú-

cich Ing. Ľubomíra Polónyho s man-

želkou, do BSM, najmenej za kúpnu 

cenu stanovenú znaleckým posud-

kom.

Zámer Mesta Banská Štiavnica č. 

16/2019 na prevod 

– pozemku parc. číslo C KN 5571/1, 

o  celkovej výmere 8790m2, zasta-

vaná plocha a  nádvorie, z  ktorého 

sa po zameraní geometrickým plá-

nom oddelí cca 25m2.pre kupujúce-

ho Ing. Daniel Škreňo, najmenej za 

kúpnu cenu stanovenú znaleckým 

posudkom.

Zámer Mesta Banská Štiavnica č. 

17/2019 na prevod pozemku zá-

menou

1. do vlastníctva Mesta Banská 

Štiavnica sa prevedú

a) pozemok parc. č. C KN 4964/3 

o  výmere 43m2, záhrada, ktorý 

vznikol na základe geometrického 

plánu č. 34544011-76/2017 zo dňa 

12.2.2019 odčlenením dielu 3 o vý-

mere 43m2 záhrada z  pôvodnej E 

KN parc. č. 2313/3 o celkovej výme-

re 521m2 TTP.

b) pozemok parc. č. C KN 4964/2 

o výmere 22m2, záhrada, ktorý vzni-

kol na základe geometrického plánu č. 

34544011-76/2017 zo dňa 12.2.2019 

odčlenením dielu 4 o výmere 5m2 zá-

hrada z pôvodnej E KN parc. č. 2313/3 

o celkovej výmere 521m2 TTP a dielu 

8 o výmere 17m2 záhrada z pôvodnej 

E KN parc. č. 2313/4 o celkovej výme-

re 136m2 záhrada. 

a) pozemok parc. č. C KN 4966/2 

o výmere 46m2, záhrada, ktorý vzni-

kol na základe geometrického plá-

nu č. 34544011-76/2017 zo dňa 

12.2.2019 odčlenením dielu 2 o vý-

mere 46m2 záhrada z pôvodnej E KN 

parc. č. 2313/3 o  celkovej výmere 

521m2 TTP.

b) pozemok parc. č. C KN 5500/25 

o  výmere 111m2, zastavaná plocha 

a nádvorie, ktorý vznikol na základe 

geometrického plánu č. 34544011-

76/2017 zo dňa 12.2.2019 odčlene-

ním dielu 5 o výmere 51m2 zastava-

né plochy a  nádvoria z  pôvodnej E 

KN parc. č. 2313/3 o celkovej výmere 

521m2 TTP a dielu 6 o výmere 60m2 

zastavané plochy a nádvoria z pôvod-

nej E KN parc. č. 2313/4 o celkovej 

výmere 136m2 TTP.

– do vlastníctva RNDr. Márie Vydro-

vej sa prevedie

1. pozemok parc. č. C KN 4964/5 

o  výmere 106m2, záhrada, ktorý 

vznikol na základe geometrického 

plánu č. 34544011-76/2017 zo dňa 

12.2.2019 odčlenením dielu 10 o vý-

mere 106m2 záhrada z  pôvodnej E 

KN parc. č. 2313/1 o celkovej výmere 

4159m2 TTP.

a) podľa §9a, ods. 9, písm. c) zákona 

SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov ako prí-

pad hodný osobitného zreteľa.

Zámer Mesta Banská Štiavnica č. 

11/2019 na prenájom pozemku

– časť parc. č. C KN 6902/1 o výmere 

8042m2 ostatná plocha, v k. ú. Ban-

ská Štiavnica pre nájomcu Jozef Ko-

tora, L. Svobodu 26, 969 01 Banská 

Štiavnica, s  ročným nájomným sta-

noveným dohodou v  súlade so zá-

sadami hospodárenia a  nakladania 

s majetkom obce a s majetkom štá-

tu, ktorý bol zverený Mestu Banská 

Štiavnica vo výške 10 Eur ročne, na 

dobu určitú 1 rok, s účelom využitia 

ako dočasné cvičisko pre psov.

Úplné znenie zverejnených záme-

rov je zverejnené na úradnej ta-

buli a  internetovej stránke mesta 

www.banskastiavnica.sk.

Bližšie info: Mestský úrad, odd. 

právne a  správy majetku, tel. 

045/6949637. 

MsÚ

�2.str.
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Mesto Banská Štiavnica 

podľa §8, ods. 1 – 3 zákona č. 

180/2014 Z.z. o podmienkach 

výkonu volebného práva 

a o zmene a doplnení niekto-

rých zákonov v znení neskor-

ších predpisov oznamuje, že

1. Voľby do Európskeho parlamen-

tu sa konajú v  sobotu 25. mája 

2019 od 7.00 hod. do 22.00 hod.

2. Miestom konania volieb do 

Európskeho parlamentu:

a) v okrsku č. 1 je volebná miest-

nosť v Zasadačke Mestského úra-

du, Radničné námestie č. 1, pre vo-

ličov s trvalým pobytom na ulici:

Akademická, Andreja Kmeťa, An-

dreja Sládkoviča, Antona Pécha, 

Bočná, Botanická, Daniela Lichar-

da, Dolná Resla, Dolná ružová, 

Družicová, Horná Resla, Horná 

ružová, Ing. Štefana Višňovské-

ho, Jána Bottu, Jaroslava Augus-

tu, Jozefa Karola Hella, Kamenná, 

Katova, Klinger, Koncová, Kutno-

horská, Malá okružná, Martina 

Kukučína, Nad Rozgrundom, Ná-

mestie sv. Trojice, Novozámocká, 

Pavla Kyrmezera, Pod Červenou 

studňou, Pod Paradajzom, Radnič-

né námestie, Samuela Mikovíniho, 

Staromestská, Staronová, Starozá-

mocká, Strieborná, Úvozná, Vie-

ry Václavekovej, Vilová, Vodáren-

ská a voliči s trvalým pobytom na 

mesto Banská Štiavnica,

b) v okrsku č. 2 je volebná miest-

nosť v  Hoteli Kerling, Dolná č. 

12/A, pre voličov s trvalým poby-

tom na ulici:

Dolná, Farská, Jána Hollého, Jána 

Palárika, Kammerhofská, Ľud-

mily Podjavorinskej, Malé trho-

visko, Mládežnícka č. 11 – 25, Na 

Zigmund šachtu, Remeselnícka, 

Robotnícka, Spojná, Športová, Ta-

baková, Záhradná a Zvonová,

c) v  okrsku č. 3 je volebná miest-

nosť v  Domove mládeže SOŠL, 

Mládežnícka č. 4, pre voličov s tr-

valým pobytom na ulici:

8. mája, Alžbety Gwerkovej Göll-

nerovej, Banícka, Belianska, Be-

lianske jazero, Dr. Imricha Tótha, 

Družstevná, Ďurka Langsfelda, Há-

jik, Jozefa Miloslava Hurbana, Ju-

rija Gagarina, Lesnícka, Mierová, 

Michala Miloslava Hodžu, Michal-

ská, Mládežnícka č. 1 – 9, Osadná, 

Pavla Országha Hviezdoslava, Pet-

ra Jilemnického, Pod Kalváriou, 

Poľnohospodárska, Pustá, SNP č. 1 

– 21/B, Svätozára Hurbana Vajan-

ského, Šobov, Výskumnícka a volič 

s trvalým pobytom na adrese 2675,

d) v okrsku č. 4 je volebná miest-

nosť v  ZŠ Jozefa Horáka, Pavla 

Dobšinského č. 17, pre voličov s tr-

valým pobytom na ulici:

Antona Bernoláka, Ivana Krasku, 

Janka Matušku, Juraja Fándlyho, 

Križovatka, Ľudovíta Štúra, Mar-

tina Hattalu, Pavla Dobšinského, 

Pletiarska, Slovanská, Staničná, 

Údolná a Železničiarska,

e) v  okrsku č. 5 je volebná miest-

nosť v Materskej škole – horná bu-

dova, 1. mája č. 4, pre voličov s tr-

valým pobytom na ulici:

1.mája, Andreja Trúchleho Syt-

nianskeho, Dr. Vladimíra Cle-

mentisa, Drevená, Eleny Maróthy 

– Šoltésovej, Jozefa Horáka, Karo-

la Šmidkeho, Kolpašská, Ladisla-

va Novomeského, Martina Benku, 

Okrúhla, Pod Trojickým vrchom, 

Trate mládeže, miestna časť Po-

čúvadlianske Jazero, miestna časť 

Banky a  to ulice: Hadová, Hlav-

ná, Horná, Majer, Na jazero a Vy-

hnianska,

f) v  okrsku č. 6 je volebná miest-

nosť v ZŠ Jozefa Kollára, Ludvíka 

Svobodu č. 40, pre voličov s trva-

lým pobytom na ulici:

Ludvíka Svobodu,

g) v okrsku č. 7 je volebná miest-

nosť v ZŠ Jozefa Kollára, Ludvíka 

Svobodu č. 40, pre voličov s trva-

lým pobytom na ulici:

Bratská, Drieňová, Energetikov, 

Kysihýbelská, Okrajová, Ovocná, 

Pátrovská, Poľovnícka a Roľnícka,

h) v okrsku č. 8 je volebná miest-

nosť v ZŠ Jozefa Kollára, Ludvíka 

Svobodu č. 40, pre voličov s trva-

lým pobytom na ulici:

MUDr. Jána Straku, SNP od čísla 

22 až 40 a Učiteľská,

ch) v okrsku č. 9 je volebná miest-

nosť v Domove Márie – vchod z Bu-

dovateľskej ulice, Špitálska č. 3, 

pre voličov s trvalým pobytom na 

ulici:

Antolská, Brezová, Budovateľská, 

G. Z. Laskomerského, Horná Huta, 

Jána Amosa Komenského, Kreme-

nisko, Ladislava Exnára, Lintich, 

Obchodná, Povrazník, Rakytová, 

Špitálska a  voliči s  trvalým poby-

tom na adrese 1908,

j) v okrsku č. 10 je volebná miest-

nosť v Požiarnej zbrojnici na Šte-

fultove, Požiarnická č. 8, pre voli-

čov s trvalým pobytom na ulici:

29. augusta, Boženy Němcovej, Bo-

ženy Slančíkovej – Timravy, Cinto-

rínska, Ferka Urbánka, Hutnícka, 

Ilijská, Janka Jesenského, Jozefa 

Cígera Hronského, Jozefa Grego-

ra Tajovského, Jozefa Ignáca Bajzu, 

Jozefa Kollára, Jozefa Škultétyho, 

Kríková, Krížna, Na Mária šach-

tu, Na Matej štôlňu, Na Maximili-

án šachtu, Námestie padlých hrdi-

nov, Obrancov mieru, Partizánska, 

Podhájska, Potočná, Požiarnická, 

Rudolfa Debnárika, Sama Chalup-

ku, Srnčia, Stratená, Školská, Šte-

fana Krčméryho, Štefana Moyzesa 

a Úzka.

Mgr. Nadežda Babiaková

primátorka mesta

Informácia o čase a mieste konania volieb 
do Európskeho parlamentu

Koncom roka 2018 bolo na 

pokyn vlastníka nehnuteľnosti 

pri ceste I. triedy nad vodnou 

stavbou Belianska (ďalej len 

„nehnuteľnosť“) uložené 

bližšie neurčené množstvo 

pneumatík. 

Okresný úrad Banská Štiavnica, od-

bor starostlivosti o životné prostre-

die (ďalej len „odbor SoŽP“) vykonal 

miestnu obhliadku, na základe kto-

rej bolo zistené, že pneumatiky boli 

na nehnuteľnosť uložené za účelom 

terénnych úprav. Následne odbor 

SoŽP písomne vyzval vlastníka ne-

hnuteľnosti, aby s  uloženými pne-

umatikami naložil v  súlade s usta-

novením §72 zákona č. 79/2015 Z. 

z. o odpadoch a o zmene a doplne-

ní niektorých zákonov v znení ne-

skorších predpisov (ďalej len „zákon 

o odpadoch“) a teda, aby ich odovzdal 

distribútorovi pneumatík, alebo na 

zberný dvor. Na základe výzvy od-

boru SoŽP boli pneumatiky z  ne-

hnuteľnosti odstránené v stanove-

nej lehote.

Týmto článkom apelujeme na všet-

kých držiteľov odpadových pneu-

matík, aby s nimi nakladali v zmys-

le citovaného ustanovenia zákona 

o  odpadoch. Použitie odpadových 

pneumatík na terénne úpravy je 

v  rozpore s  platnými právnymi 

predpismi a má za následok repre-

sívne opatrenie s uložením sankcie 

za spáchanie priestupku. 

Na povrchovú úpravu terénu môže 

fyzická osoba použiť len odpady 

s katalógovými číslami 17 05 04 – 

zemina a kamenivo iné ako uvede-

né v 17 05 03 a 17 05 06 – výkopo-

vá zemina iná ako uvedená v 17 05 

05. Bližšie informácie možno získať 

priamo na odbore SoŽP. 

Mária Golabová (odbor SoŽP)

PneumatikyOznam
Miestna organizácia Slovenského 

rybárskeho zväzu v  Banskej Štiav-

nici oznamuje svojim členom a všet-

kým priaznivcom, že rybárske 

preteky dospelých „O  pohár primá-

torky Banskej Štiavnice“ sa konajú dňa 

4. mája 2019 na Počúvadlianskom 

jazere (areál penziónu OMAD). Za-

čiatok pretekov o 7:00 hod. a vyhlá-

senie výsledkov o  12:30 hod. Od 

9:00 hod. podávame halászlé a pe-

čené pstruhy. Návštevníci môžu 

v losovaní vyhrať hodnotné ceny.

Ďalej oznamujeme, že rybárske pre-

teky detí „O pohár primátorky Banskej 

Štiavnice“ sa konajú v nedeľu 5. mája 

2019 od 8:00 hod. do 12:00 hod. 

v Banskom Studenci na Malom Kol-

pašskom jazere.

Na uvedené preteky pozývame všet-

kých rybárov, občanov a priaznivcov 

z Banskej Štiavnice a okolitých obcí.

Výbor Miestnej organizácie SRZ
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kam v BŠ 
a okolí ?

V minulom roku sa podarilo 

Mestu Banská Štiavnica a jeho 

partnerom získať výnimočné 

ocenenie slovenského mesta 

kultúry. 

Toto ocenenie a mohutnú fi nančnú 

podporu nám udelil Fond na podpo-

ru umenia. Viacerí Štiavničania iste 

zaregistrovali otvorenie projektu, 

ktoré sa stretlo s mimoriadnym zá-

ujmom médií i verejnosti. Čo sa nám 

odvtedy podarilo?

Potešila nás dobrá správa o  tom, že 

náš projekt Filmového ateliéru podpo-

ril Audiovizuálny fond. Rozbehli sme 

nábor účastníkov pre kurz a podari-

lo sa nám získať 17 účastníkov, z kto-

rých prevažná časť je z nášho mesta. 

Tí vytvorili tvorivé tímy a začali praco-

vať na vlastných fi lmoch s originálnou 

štiavnickou tematikou. V  súčasnos-

ti sú ich diela vo fáze dokončovania 

námetov a tvorby technických scená-

rov. Pri ich vývoji im pomáha nielen 

Marek Šulík a ľudia z tvorivého tímu 

Mesta kultúry František Krähenbiel, 

Ivana Laučíková a Zuzana Paškayová 

(všetko Štiavničania), ale aj pozývaní 

špičkoví režiséri dokumentárnych fi l-

mov, ktorí u nás realizujú aj pre verej-

nosť otvorené a slušne navštevované 

masterclassy. V prvom štvrťroku sa na 

nich vystriedali M. Šulík, J. Vojtek, M. 

Rumanová, M. Kollár, M. Škop.

Slovenské banské múzeum rozbeh-

lo svoje aktivity v oblasti výtvarného 

umenia. Najprv pracovala Iveta Cho-

vanová so svojim tímom a miestnymi 

deťmi na veľkoformátových dielach 

v  projekte Kollár XXL, potom vyra-

zila do terénu spolu s  takmer dvad-

siatkou neprofesionálnych umelcov 

v rámci projektu Urban Legends. Pod 

vedením profesionálov účastníci vo 

veku od stredoškolskej mládeže po se-

niorov tvorili na netradičnom mieste 

– Zigmund šachte. Výstupy z  tohto 

projektu budú inštalované vo verej-

nom priestore.

Literárnu časť projektu otvorili dva 

workshopy pre učiteľov  škôl zamera-

né na skvalitňovanie čitateľskej gra-

motnosti žiakov.

Divadlo patrí do Banskej Štiavni-

ce a  tak je aj prirodzenou súčasťou 

projektu. Cyklus Nebojme sa divad-

la v  dramaturgii Ansámblu neprevi-

delného divadla zatiaľ predstavil tri 

súbory. Najprv to bolo Nové divadlo 

z Nitry a ich Anna Franková, potom 

Divadlo Comedia Poprad s Neprebu-

deným a v marci Divadlo Andreja Ba-

gara v Nitre a ich Hoax. Každé z pred-

stavení si našlo inú cieľovú skupinu. 

Kým Annu Frankovú navštívilo skôr 

hĺbavejšie publikum (aj keď spraco-

vaním bolo predstavenie vhodné nie-

len preň), pri Neprebudenom nás veľ-

mi potešil záujem seniorov. Naopak, 

Hoax bolo predstavenie určené prio-

ritne mládeži a tak sa aj odohralo na 

pôde Gymnázia Andreja Kmeťa. Di-

vadelníci ale okrem uvádzania exter-

ných predstavení pracujú aj na ďal-

ších projektoch. Spolu s  miestnymi 

študentmi sa stretli pri príprave pred-

stavenia (Ex)trémisti a  rovnako aj 

s  mietnymi hercami začali pripravo-

vať pouličné predstavenie Štiavnica 

nielen strieborná.

Popredný slovenský ilustrátor žijú-

ci v Prahe Juraj Horváth bol hosťom 

OZ Štokovec, priestor pre kultúru. 

Jeho hosťovanie bolo súčasťou pro-

jektu Edu Air. V rámci svojho pobytu 

pripravil pre Štiavničanov workshop 

s názvom Šablóna alebo od ornamen-

tu k  revolúcii. V  tvorivej atmosfére 

vzniklo viacero vydarených diel, ktoré 

podobne ako v iných prípadoch nájde-

te na stránke projektu.

Mesto Banská Štiavnica organizu-

je od februára hudobné workshopy 

v lokalite Šobov. Zastrešujú ich miest-

ni hudobníci Vašo „Wuačkovec“ Šim-

ko a Dodo Klimko a dokumentuje ich 

Marek Garai. Veľkou pomocou pri re-

alizácii sú zamestnankyne miestneho 

Komunitného centra a  najmä veľký 

a živý záujem miestnych detí a mlá-

deže. Postupne vzniká pieseň, kto-

rú budú účastníci prezentovať v máji 

počas záverečného podujatia a chýbať 

nebude ani videoklip.

Hudobná časť projektu sa prezento-

vala už počas otvorenia v podobe vý-

stupu z workshopu bubeníka Eddyho 

Portellu. Ktorého sa zúčastnilo 15 detí 

z  rôznych štiavnických komunít. Ich 

bubnovačka iste ostane jedným z ne-

zabubudnuteľných okamihov projek-

tu Mesto kultúry.

Spolu so školami sme rozbehli zber 

spomienok a pripravili sme prvú vide-

odiskusiu k minulosti Banskej Štiav-

nice s témou školstvo. Nesmierne nás 

potešil pán Mikuláš Mullner, ktorý za-

chránil hodiny video materiálu z Plety 

a umožnil jeho digitalizáciu, ktorá mo-

mentálne prebieha v Prahe.

Za organizátormi je v  prvom štvrť-

roku aj množstvo prác a  príprav, 

ktoré smerujú k  aktivitám počas 

celého roka. Už v apríli a máji sa chys-

tajú ďalšie aktivity – napr. rezidenč-

ný program v  priestore Trojica Air 

odštartovala poľská umelkyňa žijú-

ca v Berlíne Zorka Wollny. Chystá sa 

predstavenie Divadla Líšeň v priesto-

roch Komunitnej obývačky na Povraz-

níku, hudobný workshop nielen pre 

žiakov Základnej umeleckej školy, ale 

aj hudobný festival s medzinárodnou 

účasťou Svetová Štiavnica.

Všetky informácie o  aktuál-

nom programe a  dianí v  pro-

jekte Mesto kultúry nájdete na 

www.mestokultury.sk a  na facebo-

okovom profi le Almázia Štiavnica.

R. Marko

Aké boli prvé tri mesiace 
Mesta kultúry?

INZERCIA

26.4. Uvedenie publikácie o Joze-

fovi V. Pitukovi. SBM – Kammer-

hof. 2, BŠ, 15:00.

26.4. Beseda s M. Macháčkovou. 4 

sochy, Kammer. 16, BŠ, 16:00.

26./27.4. Hudba robí človeka – 

Soundorchestra. ZUŠ, Nám. sv. 

Troj. 4, BŠ, 14:30 a 10:00.

26.4. Fareb. workshop Chalk Pa-

int – základný, Radnič. nám. 10, 

BŠ, 14:30.

26.4. Workshop: Sila prvého doj-

mu. Stará Škola, A. Kmeťa 121/9, 

BŠ, 17:00.

26.4. Masterclass R. Kirchhoff a. 

Kino Akademik, Nám. sv. Troj. 1, 

BŠ, 18:00.

27.4. Nafarbi si svoj stolček. sFar-

bami.sk, Radnič. nám. 10, BŠ, 

9:30.

27.4. Workshop: Naratívna kresba 

s D. Krajčovou. Galéria Parter BSC, 

Gwer. – Göll. 6, BŠ, 11:00.

27.4. Schemnitiensis 2019. Hu-

dob. festival – séria jazz. a komor. 

koncertov. HUAJA, Botanic. 2, BŠ, 

14:00 – 18:00.

27.4. Nebojme sa divadla – Scho-

vejte si slepice. Rómska div. hra. 

KC Obývačka, Povrazník, BŠ, 

15:00.

27.4. Autor. čítanie : Michal Tal-

lo. KC Eleuzína, Hor. ruž. 1, BŠ, 

19:00.

27.4. Mira Tus Manos. Párty ar-

gentín. Dj-a. Art Cafe, Akad. 2, BŠ, 

21:00.

27.4. Koncert: Roman Radkovič 

Collective. KC Eleuzína, Hor. ruž. 

1, BŠ, 21:00.

28.4. Výlet podľa knihy BŠ vodo-

hosp. sústava 2, Počúvadlo, BŠ, 

9:00.

28.4. Diskusia s  autor. komiksu 

Uletenci a uteč. z Afganistanu. Art 

Cafe, Akad. 2, BŠ, 10:30.

28.4. Krajská jarná gruntovačka. 

Náuč. chodník Žakýlske pleso , 

Podhorie, 14:30.

30.4. Worskshop: Je to v nás. S W. 

Wuačkowcom a  D. Klimkom. KC 

Šobov, BŠ, 17:00.

30.4. Koncert: Postman. KC Eleu-

zína, Hor. ruž. 1, BŠ, 20:00.

1.5. Geobádateľňa. SBM – Mineral. 

expo., Nám. sv. Trojice 6, BŠ, 13:00.

1.5. Jeden svet: Všetci diktátorovi 

muži. Premiet. fi lmu. KC Eleuzína, 

Hor. ruž. 1, BŠ, 18:30.

2.5. Prednáška: Čierne diery. Po-

pulariz. KC Eleuzína, Hor. ruž. 1, 

BŠ, 19:05 

Región Banská Štiavnica
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V máji bude vystavovať 

v rámci svojej štvrtej výstavy 

v Banskej Štiavnici autor 

Vladimír Protopopov svoje 

ďalšie fotografi e. 

Bude to výber fotografi í z jeho tvor-

by v  priebehu 50 rokov (1967 – 

2017) vo výstavnom priestore Mes-

ta Banskej Štiavnice – Kultúrnom 

centre v Banskej Štiavnici. Vernisáž 

výstavy bude 2.mája 2019 (štvr-

tok) o  17.00 hod. vo výstavnom 

priestore Kultúrneho centra (vchod 

od A. Kmeťa). Počas vernisáže bude 

aj premietanie ozvučeného video-

pásma autora o  B. Štiavnici, jeho 

nevšedných krásach, o problémoch 

rozvoja mesta v nedávnej minulos-

ti, kultúrnych akciách, ale aj nádeji 

rozvoja mesta do ďalšej budúcnosti.

Na výstave uvidíte fotografi e zo 60. 

a 70.rokov minulého storočia, ktoré 

autor zhotovil v tej dobe ešte klasic-

kou fotografi ckou technikou systé-

mom negatív – pozitív a klasickým 

vyvolávacím procesom. Novšie fo-

tografi e už vznikli elektronickým 

skenovaním z  farebných diapozi-

tívnych kinofi lmov a svitkových fi l-

mov, prípadne aj farebných foto-

grafi í. Fotografi e z  posledných 15 

rokov sú už zhotovené elektronic-

ky digitálnym fotografi ckým prí-

strojom.

Rozsiahla výstava je rozdelená do 5 

tematických celkov. Súčasťou výsta-

vy budú fotografi e z Banskej Štiav-

nice v  minulých desaťročiach, fo-

tografi e z kultúrnych akcií tvorivej 

skupiny s názvom „Štiavnica kultúr-

na“, ktoré boli úspešne realizované 

v  rámci kultúrneho revitalizačné-

ho projektu autora a snahy o ožive-

nie kultúry a zviditeľnenie Banskej 

Štiavnice v 90.rokoch. Už v tej dobe 

to bola snaha o  vytvorenie mesta 

kultúry Banská Štiavnica, ale v pod-

statne skromnejších podmienkach, 

ako je to v  dnešnej dobe. Poetic-

ké divadelné predstavenia z  tvor-

by autora sa odohrávali väčšinou 

v prirodzených kulisách mesta, ale 

aj v  Kostole sv. Kataríny a  čerpa-

li z  histórie a  zo slávnej minulosti 

Banskej Štiavnice. Umelecký súbor 

Štiavnické mažoretky reprezento-

val mesto doma, ale aj v zahraničí, 

v rakúskom meste Hallstatte.

Súčasťou výstavy budú aj fotogra-

fi e, ktoré humoristickou formou 

zobrazujú rôzne javy v našej spoloč-

nosti, ale aj za hranicami a predsta-

vujú humor vo fotografi i.

Autor si spomenul ale aj na vážne 

problémy, ktoré tvoria aj smutnú 

súčasnosť.

Ďalšou súčasťou výstavy bude aj 

množstvo reportážnych fotografi í 

autora z  jeho ciest po Európe a po 

Ázii.

Michal Kríž

Pozvanie na výstavu

Štiavnica kultúrna 1994  foto Archív autora 

Dňa 10.4.2019 sa v jedálni 

Školského internátu pri 

Spojenej odbornej škole 

služieb a lesníctva konala 

prehliadka záujmovo-ume-

leckej činnosti detí a mládeže 

Art Pódium mladých. 

Podujatie s  dlhoročnou tradíciou 

otvorili členovia trubačského krúž-

ku Martin Kovalčík a Róbert Beňo, 

pokračovalo sa na ľudovú nôtu pod 

taktovkou Libora Kubizniaka a Fi-

lipa Luštiaka. Vystúpenie lesákov 

zostavila pani vychovávateľka Idka 

Hradilová. Folklórnym pásmom 

zaujal aj FS Valetant, ktorý vznikol 

na Školskom internáte pri SOŠ slu-

žieb a  lesníctva, pod vedením vy-

chovávateliek Kataríny Kováčovej 

a Kataríny Vandákovej. Po ich tra-

dičnom „Vítaní jari“ sa dostal k slo-

vu aj štandardný a moderný tanec. 

Sériu štandardných a latino tancov 

nám predviedli naši hostia – úspeš-

ný tanečný pár z tanečnej školy Fá-

ber Dance – Zuzka Alderová a Mar-

tin Schmidt. Scénický, moderný 

a  špeciálny írsky tanec predviedli 

členky tanečnej skupiny Applause, 

ktoré každoročne získavajú ocene-

nie aj na celoslovenskom kole sú-

ťaže Deň Tanca. Príjemným osvie-

žením bol strhujúci cigánsky tanec 

Juliany Daubnerovej a  Viktórie 

Markovej, potom spevom ohúrila 

Ema Olšiaková. Svoj talent pred-

viedla aj kaderníčka Timea Kore-

ňová na modelke Edite Hlaváčovej 

a osviežiť sme sa mohli z majstrov-

sky namiešaných nápojov od Sil-

vie Hanuliakovej a  Terky Halmo-

vej. Všetkým účinkujúcim patrí 

veľká vďaka, skutočne nám pri-

pravili krásny umelecký zážitok. 

Ďakujeme organizátorom podu-

jatia: BBSK – Pohronské osveto-

vé stredisko – Pracovisko v  Ban-

skej Štiavnici, Školský internát pri 

SOŠ služieb a lesníctva, pani Alžbe-

te Ivanovej, Mestu Banská Štiavni-

ca a v neposlednom rade ďakujeme 

sponzorovi – Spotrebné družstvo 

Coop Jednota Žarnovica, ktorý 

zabezpečil všetkým účinkujúcim 

sladké prekvapenie.

Helena Galková, POS

Art Pódium mladých 2019

Zápis do MŠ
Materská škola sv. Františka 

Asisského, Ul. Gwerkovej – Göllne-

rovej č. 9, 969 01 Banská Štiavni-

ca oznamujeme rodičom, že zápis 

do MŠ na školský rok 2019/2020 

sa uskutoční v priebehu mesiaca 

máj v priestoroch materskej školy.

Čo ponúkame vašim deťom:

– láskavý kresťanský prístup

– nové moderné priestory

– prístup k najmodernejším tech-

nológiám, samozrejme v primera-

nej miere a možnosť využitia telo-

cvične, počítačovej miestnosti v ZŠ

– zdravú výživu a základy plávania

– poznávanie tradičných zvykov, 

piesní a tancov s vystúpením pred 

verejnosťou

– výučba anglického jazyka hravou 

formou

– pohodu, lásku, priateľstvo a vý-

bornú spoluprácu so ZŠ

Rodičia si môžu vyzdvihnúť pri-

hlášku pre svoje dieťa v  MŠ sv. 

Františka Assiského.

Bližšie info: www.katgymbs.sk, 

č.t. 0911 258 323.

MŠ sv. F. Assiského

Zápis
Vážení rodičia,

Materská škola, Bratská č.9 Ban-

ská Štiavnica Vás srdečne pozýva 

na Zápis detí do materskej školy 

na školský rok 2019/2020, ktorý 

sa uskutoční v dňoch od 2.5. do 

10.5.2019 v priestoroch riaditeľ-

ne materskej školy. Tešíme sa na 

Vás!

MŠ Bratská 9

Výzva 
pre Štiavničanov

V rámci Mesta kultúry 2019 sa za-

čne jeden z  „Príbehov značky PLE-

TA“ rozPLETAť aj na 22. Festiva-

le kumštu remesla a  zábavy 25. 

mája v Starom zámku.

Ak máte vo svojich „kasniach“ aké-

koľvek pletené výrobky značky 

Pleta doneste ich, prosím, do Slo-

venského banského múzea. Radi 

si od vás zapožičiame tieto, dnes 

už vzácne kúsky odevov – svetre, 

pulóvre, pletené šaty, kamašle, 

štucne, peleríny, čelenky, šále.... 

Vďaka vám posPLETAme retro 

módnu prehliadku a výstavu. Viac 

informácií na tel. 045 694 9451, 

marketing@muzeumbs.sk. 

SBM
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Poďakovanie

Neplačte, že som odišiel, 

ten kľud a  pokoj mi prajte, 

len večné svetlo spomienky 

mi stále zanechajte. Ďaku-

jeme rodine, všetkým pria-

teľom, susedom a známym, 

ktorí sa dňa 10.4.2019 pri-

šli rozlúčiť s  p. Trubanom 

Jozefom. 

Manželka a deti

Poďakovanie

Zo srdca ďa-

kujeme všet-

kým, ktorí sa 

prišli rozlúčiť 

s  naším milo-

vaným ockom, manželom, 

starým ocom, prastarým 

ocom, švagrom, príbuzným 

známym a susedom Jánom 

Čiernym, ktorý nás opustil 

dňa 19.4.2019 vo veku ne-

dožitých 86rokov. Za dôs-

tojnú rozlúčku v chráme, za 

slová spoluúčasti a  povzbu-

denia i  za množstvo kveti-

nových darov s láskou ďaku-

je celá 

smútiaca rodina 

oznamy, 
spomienky

Horáková 
rečnícka Štiavnica

BBSK – Pohronské osvetové stre-

disko – Pracovisko v Banskej 

Štiavnici oznamuje, že v spolu-

práci so Základnou školou Jo-

zefa Horáka a s Mestom Banská 

Štiavnica pripravila regionálne 

kolo postupovej súťaže v rétori-

ke Horáková rečnícka Štiavnica. 

Súťaž sa uskutoční v piatok, dňa 

26.4.2019 o 9:00 v podkrovných 

priestoroch ZŠ Jozefa Horáka. 

Všetci ste srdečne vítaní! 

POS – Pracovisko v BŠ

Pred niekoľkými dňami 

MUDr. Mikuláš Nagy, niekdajší 

dlhoročný riaditeľ NsP 

v B. Štiavnici, tiež poslanec 

mestského zastupiteľstva, 

v minulosti taktiež člen 

a aj predseda Okresného 

výboru odborového zväzu 

zdravotníctva, ešte stále lekár 

v aktívnej službe a tiež aj 

predseda Mestskej organizácie 

Jednoty dôchodcov Slovenska 

v B. Štiavnici sa dožil význam-

ného životného jubilea.

Narodil sa vo Veľkej nad Ipľom, 

v  okrese Lučenec. Po absolvovaní 

gymnázia v Lučenci študoval na Fa-

kulte všeobecného lekárstva Karlo-

vej univerzity v Prahe, kde promo-

val v júni 1964. Do zamestnávania 

nastúpil do Okresného ústavu ná-

rodného zdravia v  Žiari nad Hro-

nom, v  jeho začlenenom zaria-

dení v  nemocnici s  poliklinikou 

v B. Štiavnici. Následne ho potešilo, 

keď mu bolo ponúknuté miesto na 

gynekologicko-pôrodníckom odde-

lení. Neskôr však pracoval aj na od-

delení fyziatricko-rehabilitačnom. 

Tu pracoval a stále pracuje s výnim-

kou 3 rokov, keď bol na dôchodku. 

Celý svoj produktívny vek pôsobil 

a pôsobí v B. Štiavnici.

V  rámci postgraduálnej edukácie 

získal postupne špecializačné ates-

tácie z gynekológie a pôrodníctva, 

z organizácie a riadenia zdravotníc-

tva, v odbore fyziatrie, balneológie 

a  liečebnej rehabilitácie. V  tomto 

poslednom odbore následne zís-

kal aj certifi káciu z manuálnej me-

dicíny, akupunktúry a  z  metodiky 

fyzikálnej liečby sterilít. Postup-

ne pracoval v zaradení, ako sekun-

dárny lekár, samostatne pracujúci 

ambulantný špecialista v  gyneko-

lógii a pôrodníctve a tiež v odbore 

rehabilitačného lekárstva. V  roku 

1970 sa stal riaditeľom nemocnice 

s poliklinikou v B. Štiavnici a v tej-

to funkcii pracoval až do r. 1986 

a v rokoch 1996 – 2001.

Ako prívrženec tímovej práce 

dodnes s  vďakou a  úctou spomí-

na na svojich niekdajších a  ešte 

aj súčasných spolupracovní-

kov, najmä MUDr. Danningera, 

MUDr. Višňovského, MUDr. Kočaj-

du, MUDr. Strešku, MUDr. Vojtáša, 

ako aj ďalších.

Čo sa dosiahlo pod jeho vede-

ním?

Podarilo sa mu zriadiť niekoľko 

oborných ambulancií. Najmä neu-

rologickú, pedoneurologickú, psy-

chiatrickú, psychologickú, kožnú, 

taktiež obnoviť činnosť očnej a uš-

no-nosno-krčnej ambulancie. Zria-

dil sa nový závodný zdravotný ob-

vod v  ČSTP (Tabakovej továrni). 

Zaistilo sa osamostatnenie RTG, 

rehabilitácie, oddelenia laboratór-

ne so zaistením lekárskeho vedenia 

týchto pracovísk. Po zániku detské-

ho posteľového oddelenia sa tieto 

postele reprofi lizovali na oddele-

nie kožné.

Slúži mu ku cti, že si môže pripísať 

aj tieto aktivity a zásluhy: niektoré 

rekonštrukcie v tzv. Hornej nemoc-

nici na Ulici Pécha, rekonštrukcia 

celého objektu a  vybudovanie do-

stavby na Povrazníku, ako dočas-

ného pracoviska pre zdravotné ob-

vody. Realizoval však aj výstavbu 

novej Územnej polikliniky na Drie-

ňovej, ktorá sa zrealizovala v zmys-

le historického uznesenia sloven-

skej vlády č.58/1978. Po dostavbe 

tohto objektu sa tam podarilo pre-

sťahovať všetky postele z  dovte-

dajšej nemocnice a  tým zachrániť 

funkčnosť nemocnice ako celku. 

Vznikli taktiež reprofi lizáciou od-

delenie dlhodobo chorých, rehabi-

litačné a  tiež Dom ošetrovateľskej 

starostlivosti. Naviac sa tu vybu-

dovala v  suteréne kuchyňa a  prá-

čovňa.

Dobré meno mesta šíril aj svojou 

športovou činnosťou vo vytrvalost-

ných bežeckých disciplínach s  via-

cerými umiestneniami na stupňoch 

víťazov, vrátane majstrovstiev SR 

a majstrovstiev Maďarska s medzi-

národnou účasťou.

V súčasnosti ešte stále pracuje ak-

tívne ako lekár a vedúci fyziotera-

peuticko-rehabilitačného oddele-

nia v B. Štiavnici. Od 11.10.2017 je 

predsedom MsO Jednoty dôchod-

cov Slovenska.

Jeho curriculum vitae by nebolo 

úplné, keby som nezdôzaznil, že 

bol nielen starostlivým manželom 

a  otcom dvoch dcér, ktoré zdarne 

kráčajú v jeho šľapajách, ale že je aj 

šťastným starým otcom jeho šty-

roch vnúčat.

Dobré zdravie, šťastie a  osobnú 

pohodu do ďalších rokov života 

nášmu jubilantovi praje aj za všet-

kých jeho dlhoročných priateľov 

a známych

Ján Novák

K životnému jubileu 
MUDr. Mikuláša Nagya

Stredná odborná škola 

lesnícka v Banskej Štiavnici 

pozýva deti, mládež a širokú 

verejnosť na Lesnícky deň 

v Botanickej záhrade, ktorý 

sa uskutoční 9. 5. 2019 (vo 

štvrtok) od 9.00 hod do 13.00 

hod. z príležitosti konania 

celoslovenského projektu 

Lesnícke dni, ktoré nadväzujú 

na tradíciu Apríla – mesiaca 

lesov a 22. apríla Dňa Zeme.

Už po 13. krát sme pre Vás pripra-

vili mnoho aktivít zameraných na 

rozvoj prírodovedného myslenia.

Spoznáte lesné dreviny a  rastliny, 

lesné zvieratá, či lesných škodcov, 

spoločne sa zahráme hry lesnej pe-

dagogiky, porozprávame sa ako sa 

správať v  lese, ukážeme Vám ako 

sa meria a  kubíkuje drevo a  mno-

ho iného.

Nebudú chýbať sokoliari, kynológo-

via, trubači, kone. Nachystané bude 

občerstvenie a pre tých najšikovnej-

ších bude čakať aj malá pozornosť. 

Možno si aj trochu zašportujete.

Tento rok budeme mať niektoré 

nové aktivity

Nechajte sa prekvapiť

Tešíme sa na Vás!

Bližšie informácie: Ing. Veronika 

Dudíková: 0910 958 438, Ing. Iva-

na Šimková, PhD.: 0908 612 857.

SOŠL BŠ

Pozvánka na lesnícky deň

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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Agentúra Musicpress produc-

tion reagovala na výzvu mesta 

B. Štiavnica a za fi nančnej 

podpory Fondu na podporu 

umenia, agentúry SOZA 

a Poľského inštitútu vytvorila 

zaujímavý projekt pod názvom 

Nu sound of visegrad. 

V piatok 12.4.2019 od 19:00 sa pr-

vou pilotnou časťou 4 –dielnej sé-

rie v  kultúrnom centre, predstavili 

3 rôznorodé skupiny z Poľska, Čes-

ka a  Slovenska. Ešte pred samot-

ným spustením tohto večera som 

položila niekoľko otázok priamo or-

ganizátorom, aby nám priblížili du-

cha a pointu spomínaného eventu. 

Na otázky odpovedali – Daniel He-

vier mladší a David Majerský.

Projekt funguje od roku 2015 a má 

putovný koncertný charakter. Do B. 

Štiavnice sa hodí najmä preto, lebo 

mesto je nositeľom kultúry, navšte-

vujú ho vo veľkej miere turisti. Je 

však potrebné, aby aj domáci mali 

možnosť zažiť čo-to z klubovej hu-

dobnej scény, ktorá je nie až tak zná-

ma. Nehráva sa v  komerčných rá-

diách. Ich cieľom preto bolo spojiť 

strednú vekovú kategóriu. Hudob-

né skupiny sú výlučne z krajín Vy-

šehradskej štvorky (V  4) a  na kaž-

dom koncerte, minimálne 2 z týchto 

krajín sú prítomné. Kapely si vybe-

rajú na rôznych festivaloch, v  klu-

boch, alebo ich niekde náhodne vi-

dia a  zapáčia sa im. Nepreferujú 

žiadny hudobný žáner, ale dá sa po-

vedať, že vo všeobecnosti ide o rôz-

ne hudobné fúzie. Každý koncert 

bude zakončený afterpárty v klube 

Spojár Kafe, tiež jedným z  pozva-

ných producentov daného tematic-

kého večera.

Čo sme teda videli. Kultúrne cen-

trum sa premenilo na chillout zónu 

– oázu oddychu. Zelený koberec 

s tuli vakmi symbolizoval atmosfé-

ru klubu či letného festivalu. Práve 

preto organizátori nezvolili klasic-

ké sedenie na stoličkách, ale takýto 

priestor. Každý projekt zrejme po-

trebuje dozrieť na svoje publikum. 

To bol asi aj dôvod nižšej účasti di-

vákov. Napriek tomu som sa dozve-

dela napríklad od Zuzany z Kopřiv-

nice a jej priateľa Tomáša, že sa im 

tu veľmi páčilo. Jednak mesto a jed-

nak podujatie, ktoré bolo z ich po-

hľadu veľmi dobre pripravené. To-

muto typu aktivít by sa nebránili aj 

v ČR. Najviac ich oslovilo to, že sú 

tu zastúpené rôzne hudobné žánre 

z  rôznych krajín, čo spája ľudí do-

kopy. Michal z Bratislavy sa na ak-

cii ocitol náhodne. Podľa neho zau-

jímavé podujatie, aj keď hudba nie 

práve melodická, ale mala niečo do 

seba. V prvej časti Slovensko zastu-

povala kapela Autumnis z Trenčína. 

Síce melancholický názov, ale hudba 

pomerne energická. Nosnou časťou 

bola elektronika a fusion, bolo v nej 

cítiť rock aj džez. Práve preto bol po-

čítač doplnený o  klasické nástroje 

ako gitara, bicie, saxofón a speváčki-

ne vokály. Skupina hrala na prestíž-

nych festivaloch v Ostrave, Maďar-

sku, Holandsku. Jej producent videl 

dnešný deň ako pokus, priniesť sem 

niečo nové. Len ešte motivovať väč-

šiu účasť divákov v budúcnosti a po-

tom aj podobné, špecifi cké typy pro-

jektov sa tu snáď udomácnia. Pre 

fajnšmekrov celý večer – zaujíma-

vá lahôdka. Preto sme plní očakáva-

nia, čo nám prinesie druhý koncert 

zo série Nu sound of visegrad (24.

mája), na ktorom vystúpi slovenský 

raper Boy Wonder a česká speváčka 

Hellwana.

Daniela Sokolovičová

V4 na báze umenia a zaujímavej hudby 
zavítala aj do nášho mestečka...

Denný stacionár v Banskej 

Štiavnici zriadilo OZ 

Margarétka na pomoc rodinám 

s ťažko postihnutým členom. 

Od roku 2013 ponúkame v  sociál-

nom zariadení denný stacionár, svo-

je služby denne od 7,00 do 16.30 

hod. v  pracovných dňoch. Nájdete 

nás na adrese Bratská 1482/9 Ban-

ská Štiavnica (budova Materskej 

školy). Sme nízkokapacitné zariade-

nie komunitného charakteru, ktoré 

poskytuje služby ambulantnou for-

mou. Zariadenie navštevujú oso-

by odkázané na pomoc inej fyzic-

kej osoby so stupňom odkázanosti 

III – VI. Poskytujeme sociálnu služ-

bu tak, aby v plnej miere zohľadňo-

vala prirodzenú ľudskú dôstojnosť. 

Rešpektujeme a podporujeme osob-

nostný rozvoj, predovšetkým rozvoj 

jeho schopností, zručností a  vedo-

mostí klienta. Aktívne pracujeme na 

sociálnej inklúzii, na jeho zapojení 

a začlenení sa do spoločnosti a pri-

tom kladieme dôraz na individuálny 

prístup ku každému klientovi. Po-

núkame základné sociálne poraden-

stvo, pomoc pri odkázanosti, sociál-

nu rehabilitáciu, pracovnú terapiu, 

liečebnú rehabilitáciu, doprovod na 

lekárske vyšetrenie a  pod. Prijíma-

me klientov so stredne ťažkým, ale-

bo hlbokým mentálnym postihnu-

tím, kombinovaným postihnutím 

a  poruchou autistického spektra. 

V zariadení pracuje odborný perso-

nál, ktorý plne akceptuje klientov, 

pomáha im pri činnostiach a spolu-

pracuje s rodinami v akejkoľvek ži-

votnej situácii. Príďte medzi nás, 

sme perfektná partia, chodíme na 

výlety, benefi čné koncerty, vytvá-

rame vlastné prezentácie a  máme 

sa radi.

V roku 2018 sme sa zapojili do ďal-

šieho projektu Podpora opatrova-

teľskej služby, prechod z inštitucio-

nálnej na komunitnú starostlivosť. 

Opatrovateľská služba je najvhod-

nejšia forma sociálnej služby posky-

tovaná odkázaným osobám za úče-

lom dosiahnutia zotrvania klienta 

vo svojom prirodzenom domácom 

prostredí a  zníženia dopytu po in-

štitucionálnej starostlivosti. Tým-

to projektom môžeme zamestnať 

15 opatrovateliek na plný pracovný 

úväzok. Podmienka je odborná spô-

sobilosť (akreditovaný opatrovateľ-

ský kurz).

Zároveň ponúkame pre seniorov 

a  ŤZP občanov terénnu opatrova-

teľskú službu v rozsahu osem hodín 

denne v čase od 6,00 – 18,00 hod. 

v domácom prostredí klienta. Našim 

cieľom je umožniť občanom odkáza-

ným na pomoc inej osoby zachovať 

si svoju identitu, aby ich netrápil po-

cit nepotrebnosti a dožitie v cudzom 

prostredí v zariadení v izbe s ľuďmi, 

ktorí im nemusia byť blízki. Opatro-

vateľ môže byť aj príbuzní. Bližšie 

info na tf. č. 0907 272 703 alebo na 

opatrovatel@margaretka.sk.

Akékoľvek nejasnosti Vám radi vy-

svetlíme. Neváhajte nás kontakto-

vať.

Vedúca DS OS Helena Koťová

Margarétka – Denný stacionár – 
Opatrovateľská služba

Klienti denného stacionára OZ Margarétka  foto Archív OZ Margarétka
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Aktuálne fi lmy v kine Akademik

Piatok 26.4. o 21:00 hod.Piatok 26.4. o 21:00 hod.
AveNgers: ENdgAMeAveNgers: ENdgAMe

Sci – fi , akcia, MP:12, vstupné: 5€Sci – fi , akcia, MP:12, vstupné: 5€
Po ničivých udalostiach v Avengers: Po ničivých udalostiach v Avengers: 
Infi nity War (2018) je vesmír v  ru-Infi nity War (2018) je vesmír v  ru-
inách. S pomocou zostávajúcich spo-inách. S pomocou zostávajúcich spo-
jencov sa Avengers znova zhromaždia, jencov sa Avengers znova zhromaždia, 
aby odvrátili akcie Thanosa a obnovili aby odvrátili akcie Thanosa a obnovili 
poriadok vo vesmíre. poriadok vo vesmíre. 

Sobota 27.4. o 18:30 hod.Sobota 27.4. o 18:30 hod.
Utorok 30.4. o 18:30 hod.Utorok 30.4. o 18:30 hod.
VodA čo MA drží VodA čo MA drží 

NAd vodoUNAd vodoU

Dráma, 82 min., MP:12, /SR/, vstup-Dráma, 82 min., MP:12, /SR/, vstup-
né: 5€. Film o najväčšej legende (čes-né: 5€. Film o najväčšej legende (čes-
ko) slovenskej poetickej scény – Joze-ko) slovenskej poetickej scény – Joze-
fovi Urbanovi. Úsmevno – dramatický fovi Urbanovi. Úsmevno – dramatický 
príbeh jedného z  najväčších sloven-príbeh jedného z  najväčších sloven-
ských básnikov, predstaviteľa takzva-ských básnikov, predstaviteľa takzva-

nej stratenej generácie. Autora libre-nej stratenej generácie. Autora libre-
ta k muzikálu Kráľ Dávid a mnohých ta k muzikálu Kráľ Dávid a mnohých 
známych piesňových textov, ako na-známych piesňových textov, ako na-
príklad Vráť trochu lásky medzi nás, príklad Vráť trochu lásky medzi nás, 
(Money Factor), Len s ňou (Miro Žbir-(Money Factor), Len s ňou (Miro Žbir-
ka), ale hlavne Voda čo ma drží nad ka), ale hlavne Voda čo ma drží nad 
vodou (Elán). Básnika, ktorý bol aj vodou (Elán). Básnika, ktorý bol aj 
človekom a ktorý bol zároveň aj svojim človekom a ktorý bol zároveň aj svojim 
vlastným protikladom. Génia, ktorý vlastným protikladom. Génia, ktorý 
jednoducho síce nebol schopný vyrov-jednoducho síce nebol schopný vyrov-
návať sa s nástrahami každodennosti, návať sa s nástrahami každodennosti, 
ale už v svojej tridsiatke bol maturit-ale už v svojej tridsiatke bol maturit-
nou otázkou. Človeka číreho, ako dia-nou otázkou. Človeka číreho, ako dia-
mant, ale zároveň niekedy aj takého mant, ale zároveň niekedy aj takého 
ostrého. ostrého. 

Nedeľa 28.4. o 16:00 hod.Nedeľa 28.4. o 16:00 hod.
HľAdÁ sA YeTiHľAdÁ sA YeTi

Animovaný, komédia, dobrodružný, Animovaný, komédia, dobrodružný, 
95 min., MP, vstupné: 5€. Chariz-95 min., MP, vstupné: 5€. Chariz-
matický bádateľ Lionel Frost sa roz-matický bádateľ Lionel Frost sa roz-
hodne vypátrať legendárneho Yetiho. hodne vypátrať legendárneho Yetiho. 
Na jeho prekvapenie vie Yeti nie len Na jeho prekvapenie vie Yeti nie len 
rozprávať, ale je osamelý a chýba mu rozprávať, ale je osamelý a chýba mu 

rodina. Spolu sa tak vydajú na dob-rodina. Spolu sa tak vydajú na dob-
rodružnú cestu za nájdením Yetiho rodružnú cestu za nájdením Yetiho 
vzdialených príbuzných. vzdialených príbuzných. 

Nedeľa 28.4. o 18:30 hod.Nedeľa 28.4. o 18:30 hod.
AveNgers: ENdgAMeAveNgers: ENdgAMe

Sci – fi , akcia, MP:12, vstupné: 5€Sci – fi , akcia, MP:12, vstupné: 5€
Po ničivých udalostiach v Avengers: Po ničivých udalostiach v Avengers: 
Infi nity War (2018) je vesmír v  ru-Infi nity War (2018) je vesmír v  ru-
inách. S pomocou zostávajúcich spo-inách. S pomocou zostávajúcich spo-
jencov sa Avengers znova zhromaždia, jencov sa Avengers znova zhromaždia, 
aby odvrátili akcie Thanosa a obnovili aby odvrátili akcie Thanosa a obnovili 
poriadok vo vesmíre. poriadok vo vesmíre. 

Štvrtok 2.5. o 18:30 hod.Štvrtok 2.5. o 18:30 hod.
AveNgers: ENdgAMeAveNgers: ENdgAMe

Sci – fi , akcia, MP:12, vstupné: 5€Sci – fi , akcia, MP:12, vstupné: 5€
Po ničivých udalostiach v Avengers: Po ničivých udalostiach v Avengers: 
Infi nity War (2018) je vesmír v  ru-Infi nity War (2018) je vesmír v  ru-
inách. S pomocou zostávajúcich spo-inách. S pomocou zostávajúcich spo-
jencov sa Avengers znova zhromaždia, jencov sa Avengers znova zhromaždia, 
aby odvrátili akcie Thanosa a obnovili aby odvrátili akcie Thanosa a obnovili 
poriadok vo vesmíre. poriadok vo vesmíre. 

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

K R Í Ž O V K A

Vážení lúštitelia!

Výhernú poukážku na konzumáciu 

v hodnote 10eur v pizzerii, reštau-

rácii Black M, Nám. sv. Trojice 6/2, 

Banská Štiavnica si výherca môže 

vyzdvihnúť v  redakcii ŠN. Správ-

ne znenie krížovky z  č.14/2019: 

„Ľudská myseľ je ako záhrada, ak chce-

me aby sa v nej objavili kvety musíme 

ju zbaviť buriny.“ Výhercom sa stáva 

Ľubomír Polóny, BŠ. Srdečne bla-

hoželáme! Tento týždeň hráte o po-

ukážku na konzumáciu v  hodnote 

10eur v  pizzerii, 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 termí-

ne do 06.05.2019.

V  tajničke sa ukrýva nemecké prí-

slovie: „Genialita je zdravý… (dokon-

čenie v tajničke).

A., Zošedivelo, Odvodové bytové 

družstvo skr., Gabriel,

B., Začiatok tajničky,

C., Túli sa, štát v USA, drahý vták, 

časť hlavy,

D., Samohlásky v slove rado, steka-

nie, slovenská rieka, bývalé platidlo 

v minulosti,

E., Dával do obalu, rod, čistiaci pro-

striedok, ampér,

F., Štát v Ázii, posielal básn., súro-

denec, starší,

G., Farba, dotieravý hmyz, meno 

Chačaturjana, v  poradí na 100. 

mieste,

H., Zn. kozmetiky, rub, štýl, strana 

skr., ozn. áut Švajčiarska,

I., Popusti, trhám, meno Duchoňa,

J., Pozdrav mladých, poznáš, nepre-

lamuje,

K., Stred tajničky, španielsky ča-

sopis.

1., Zoslabla, vták s  veľkým chvos-

tom,

2., Suchá tráva, obyvateľ arabských 

krajín, stred slova pohol,

3., Kráča, sláčik, obilnina,

4., 45 v Ríme, patriaci Ote, omám, 

5 v Ríme,

5., Ozn. áut Španielska a Talianska, 

zbavuj fúzov, časť svalstva, pleť,

6., Amatér, obec pri Ostrom Grúni, 

Mária zriedkavo,

7., Otec, chuť na jedlo, orbis,

8., V  poriadku, pracoval pluhom, 

český maliar, kyslík,

9., Anglický básnik, chemický pr-

vok, Nový čas,

10., Lietajúca kamera, doska na 

dverách, partner Barby,

11., Lopta v  sieti, tisícina kila, sa-

júci,

12., Starší druh aviváže, obava,

13., Prací prostriedok, Koniec taj-

ničky, ženské meno.

Pomôcky: Byron, Azurit, Pril, groš, 

Klak, dron

Pozn. aut.: Interpunkčné zna-

mienka sa neberú do úvahy!

Pripravuje: Anna Rihová

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

Kupón č. 16
Krížovka
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V programe Banská Štiavnica 

– Mesto kultúry 2019 bude aj 

výstava historických fotografi í 

a nevšedných štiavnických 

príbehov Prázdniny na 

Klingeri. 

Autorom výstavy je Vladimír Bárta, 

štiavnický rodák, fotograf, s  pub-

licista,  spisovateľ kníh o  Banskej 

Štiavnici – Ako sme tu žili, My Štiav-

ničania a  ďalších. Výstavu o  sym-

bióze baníckej pamiatky a športové-

ho a spoločenského života podporil 

Fond pre podporu umenia. Pripra-

vuje ju Slovenské banské múzeum 

na 8. – 31. júla 2019. Ešte pred-

tým predstavujeme legendy života 

na Klingeri ich klingerskou prezýv-

kou. Dnes je to Pino, niekedy nazý-

vaný aj Nemeš.

Takto sme na Klingeri volali Štefa-

na Nemeškürtyho. Postavou menší 

štíhlejší mládenec to nemal na Klin-

ger ďaleko, lebo s rodičmi žili na Hor-

nej Resle. Plaveckým vzorom mu bol 

najbližší sused vlastný bratranec Ka-

rol Lacko, ktorý bol v 60. rokoch naj-

rýchlejší štiavnický plavec. Pištove 

disciplíny boli podobne ako Karolove 

kraul a znak. Po absolvovaní chemic-

kej školy pracoval dlhé roky v  ban-

skoštiavnickom Okresnom priemy-

selnom podniku (OPP).

Hrával aj vodné pólo a úspešný bol aj 

v modernom päťboji, kde patril me-

dzi najlepších na Slovensku. Pino žiaľ 

už medzi nami nie je. Karol Lacko 

jeho bratranec a sused z Resly, žije na 

dôchodku v Banskej Bystrici. Ich ro-

dičovský dom na Hornej Resle udr-

žiava Karolov syn.

Martina Bártová

Prázdniny na Klingeri 6

Štiavnickí pólisti Fekete, Pino, Cunco  foto Archív autora

Dňa 11.4.2019 usporiadala 

Mestská knižnica v Banskej 

Štiavnici súťaž v obľúbenej 

edukačnej hre Scrabble 

pre žiakov základných škôl 

banskoštiavnického okresu.

Možno, keď americký architekt 

Alfred Mosher Butts vymyslel v  r. 

1931 nápaditú hru Scrabble ešte ne-

tušil, akej popularite sa bude tešiť 

o niekoľko rokov po celom svete. Pô-

vodne bola nazvaná Lexico. Výstred-

ný názov Scrabble jej dal o 17 rokov 

neskôr iný Američan James Brunot, 

ktorý ju spopularizoval do tej miery, 

že donedávna sa jej predalo vyše 100 

miliónov kusov. Scrabble je vlast-

ne kombinačná slovná hra pre 2 – 4 

hráčov (v  našom prípade dvojčlen-

ných tímov), ktorých úlohou je v kaž-

dom kole vyskladať slovo s  čo naj-

väčším počtom bodov, ktorými sú 

označené jednotlivé písmená. Tie si 

súťažiaci žrebujú v každom kole a je 

už na nich, ako šikovne pripoja svo-

je slovo k ostatným, už vyloženým na 

hracej ploche, cez aké zhodnocovacie 

políčka slovo umiestnia. Precvičia si 

tak nielen slová spisovnej slovenči-

ny, gramatiku, pravopis a lexiku, ale 

aj kombinačné a matematické schop-

nosti, pozornosť i pozorovací talent, 

no najmä si zasúťažia so svojimi ro-

vesníkmi a možno sa stanú novými 

popularizátormi tejto ušľachtilej hry. 

V  mestskej knižnici súťažili v  tom-

to roku žiaci šiestych a  siedmych 

ročníkov a darilo sa im nasledovne: 

3.miesto obsadili Richard Zorvan 

a Michal Maruniak z Katolíckej spo-

jenej školy sv. Františka Assiského, 

druhé skončili dievčatá Alex Hocko-

vá a  Ema Hanzlíková zo Základnej 

školy Jozefa Kollára a  1. miesto si 

vysúťažila zmiešaná dvojica Natália 

Kertészová a Daniel Eduard Gemza 

zo ZŠ s MŠ v Banskej Belej. Srdečne 

gratulujeme a ďakujeme všetkým zú-

častneným školám i  jednotlivcom 

za preukázanie svojich schopnos-

tí a hráčskeho nadšenia. Veríme, že 

opäť o rok sa stretneme pri rovnako 

zaujímavom zápolení ako bolo toh-

toročné.

P.S.: Kto by sa chcel zoznámiť s ge-

niálnou hrou Scrabble, ktorú sa vraj 

po celom svete každú hodinu za-

čne hrať 30 000 hráčov, môže kedy-

koľvek zavítať do mestskej knižnice 

v čase otváracích hodín a precvičiť si 

spomínané schopnosti, hra je u nás 

k dispozícii. 

MsK

Scrabble v knižnici

Daniel Eduard Gemza a Natália Kertészová  foto Archív MsK

Aprílová
Slnko svoje lúče hrejivé do zeme 

opieralo,

keď sa náhle zotmelo, niekde 

v ďiaľke zahrmelo,

vetrík silno zafúkal, koruny stro-

mov rozkolísal,

škovránka ukrytého v lístí jablone 

vyplašil a odohnal.

Tu sa oblak na nebi otvoril a kva-

pôčky vody blahodarnej

vyronil.

Jarné kvietky ako na povel hlávky 

pozdvihli

a do kalíškov svojich vodu rýchle 

popili.

Vietor neustal, čoraz silnejšie 

zafúkal, obloha všetkými farba-

mi ihrala

a z neba snehová vločka padala.

Jedna za druhou sa na teplú zem 

uložili a na veľkú bielu perinu

ju premenili, do mäkkej perinky 

kvietky hlávky svoje sklonili.

A zase odznova...

Slnko svoje lúče hrejivé do zeme 

opieralo, keď sa náhle zotmelo...

Božka Javorská

Leto v CVČ
Centrum voľného času v  Ban-

skej Štiavnici organizuje počas 

letných prázdnin denné letné 

tábory rekreačného charakteru 

v  termínoch: 1.7. – 5.7., 8.7. – 

12.7., v prípade záujmu zo stra-

ny rodičov a  detí aj v  termíne 

15.7. – 19.7.. Pobytový zájazd 

pri mori v  Tučepi pre rodičov 

s deťmi a dospelých v termíne od 

30.7. – 8.8.. Bližšie info na t.č.: 

0907 598 567.

J. Machilová

Zájazd
Slovenský zväz telesne po-

stihnutých v  Banskej Štiavni-

ci s  prispením MsÚ oznamu-

je svojim členom, že organizuje 

rekondičný zájazd do Podháj-

skej v  utorok 28. mája 2019. 

Odchod autobusu je o 8:00 z BŠ 

Križovatka. V prípade záujmu je 

potrebné prihlásiť sa v kancelá-

rii SZŤP a  zároveň tiež uhradiť 

poplatok 3€ za cestovné, stravu 

si zabezpečí každý sám. Bližšie 

info na tel. čisle 045/ 692 08 75 

počas úradných hodín, (v  pon-

delok, utorok a stredu) v čase od 

8:00 – 14:00 hod. 

Výbor SZŤP
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Žiar nad Hronom

Veľkonočné plavecké preteky sa 

konali v  Žiari nad Hronom dňa 

6.4.2019. Pretekov sa zúčastnilo 

12 klubov a spolu súťažilo 169 pre-

tekárov. Naši plavci si vyplávali až 

72 osobných rekordov. Z toho tre-

tie miesto si vybojovali 12 – krát, 

druhé miesto obsadili 16 – krát 

a prvé miesto si dokázali získať 12 – 

krát. Všetkým gratulujeme a priná-

šame výsledky.

Výsledky:

Muži:

Beňo Jakub r. 2010: 25m vs – 

2. 17.54, 25m z – 3. 22.14, 25m p – 

4. 24.94, 25m m – 2. 19.74,

Borguľa Martin r. 2006: 50m vs – 

12. 33.05, 200m vs – 6. 2:34.00, 

50m p – 4. 38.91, 100m p – 

4. 1:27.58, 50m m – 8. 37.45, 100m 

pp – 4. 1:22.07,

Buzalka Adam r. 2007: 50m vs – 

7. 36.86, 200m vs – 3. 2:48.65, 50m 

z – 3. 40.77, 100m z – 2. 1:28.25, 

50m p – 4. 44.53,100m p – 

4. 1:35.85, 100m pp – 4. 1:27.26,

Harčár Nicolas r. 2006: 50m vs – 

9. 32.11, 200m vs – 5. 2:33.56, 50m 

z – 8. 37.68, 100m z – 6. 1:23.78, 

50m p – 6. 40.50, 100m p – 

6. 1:30.75, 50m m – 2. 32.92, 100m 

pp – 3. 1:20.66,

Holcz Patrik r. 2008: 50m vs – 

6. 36.16, 200m vs – 4. 2:49.65, 50m 

z – 2. 40.66, 100m z – 3. 1:29.36, 

50m m – 4. 41.45, 100m pp – 

5. 1:27.72,

Labuda Juraj r. 2011: 25m vs – 

8. 22.16, 25m z – 7. 25.23, 25m p – 

13. 28.85, 25m m – 6. 29.19,

Maruniak Patrik r. 2006: 50m vs – 

4. 30.00, 200m vs – 4. 2:32.57, 50m 

z – 6. 36.56, 100m z – 4. 1:20.02, 

50m p – 2. 35.93, 100m p – 

2. 1:21.76, 50m m – 5. 34.80, 100m 

pp – 5. 1:23.36,

Ruckschloss Tomáš r.2012: 25m vs 

– 10. 23.24, 25m z – 10. 26.67, 25m 

p – 9. 26.65, 25m m – 5. 29.06,

Sikula Tomáš r. 2011: 25m vs – 

12. 23.78, 25m z – 13. 27.72, 25m 

p – 11. 28.04, 25m m – 9. 30.19,

Trenčan Sebastián r. 2011: 25m vs 

– 9. 22.78, 25m z – 6. 24.86, 25m 

p – 15. 30.46, 25m m – 11. 34.43,

Čamaj Ján r. 2010: 25m vs – 

1. 16.75, 25m z – 1. 19.62, 25m p – 

1. 22.40, 25m m – 1. 18.43,

Ženy:

Celderová Kristína r. 2009: 50m 

vs – 3. 39.07, 50m p – 4. 48.40, 

100m p – 1. 1:44.66, 100m pp – 

2. 1:37.79,

Cimová Henrieta r. 2009: 50m vs 

– 17. 49.76, 200m vs – 5. 3:57.85, 

50m p – 16. 59.05, 100m p – 

9. 2:09.29,

Drgoňová Zuzana r. 2010: 50m vs 

– 10. 50.53, 50m p – 12. 1:08.55, 

100m p – 6. 2:23.19,

Kašiarová Hana r. 2010: 50m vs – 

2. 42.55, 200m vs – 2. 3:20.96, 50m 

z – 2. 48.07, 100m z – 1. 1:43.08, 

50m p – 5. 53.49, 50m m – 3. 52.41,

Kašiarová Tatiana r. 2007: 50m vs – 

7. 34.75, 200m vs – 5. 2:43.94, 50m 

z – 7. 40.50, 100m z – 8. 1:32.24, 

50m p – 5. 42.10, 100m p – 

7. 1:33.79, 50m m – 3. 37.30, 100m 

pp – 6. 1:24.84,

Kernáčová Hana r. 2010: 50m vs – 

9. 49.65, 50m p – 6. 57.74, 100m p 

– 3. 2_06.00,

Klauzová Nella r. 2008: 50m vs – 

13. 44.83, 200m vs – 4. 3:48.10, 

50m p – 15. 59.04, 50m m – 

6. 55.33,

Koreňová Sára r. 2011: 25m vs – 

2. 23.10, 25m z – 2. 25.42, 25m p – 

2. 29.75, 25m m – 28.38,

Machariková Žofi a r. 2009: 50m vs 

– 9. 41.94, 50m z – 3. 44.59, 100m 

z  – 1. 1:37.75, 50m p – 7. 50.76, 

100m p – 6. 1:54.41, 50m m – 

3. 47.62,

Ruckschlossová Sára r. 2010: 50m 

vs – 40.67, 200m vs – 1. 3:19.47, 

50m z – 1. 46.61, 50m p – 4. 53.09, 

50m m – 1. 46.11, 100m pp – 

1. 1:41.70,

Tarandová Ronja r. 2011: 25m vs – 

12. 23.78, 25m z – 13. 27.72, 25m p 

– 11. 28.04, 25m – 9. 30.19.

Legenda: vs – voľný spôsob, m – 

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

hové preteky

PKBS

Veľkonočné plavecké preteky

Plavecké nádeje z PK Banská Štiavnica  foto Archív PKBS 

Národný beh Devín – Brati-

slava absolvovalo vyše 6000 

bežcov. 

V hlavnej kategórii mužov sa pred-

stavil vo farbách ŠK Atléti BS aj Ma-

túš Verbovský. Tréner Petro: „Po 

náročnom sústredení na Malorke, kde 

Matúš odtrénoval sériu kvalitných tré-

ningov, sme očakávali solídne umiest-

nenie. Celkovo 6. miesto a 3. spomedzi 

Slovákov s odstupom hodnotím pozitív-

ne. Matúš chcel byť najlepší Slovák, žiaľ 

nevyšlo to. Určite sa prejavila mierna 

únava po sústredení,ale nevyhovárame 

sa na to. Verím, že Matúšov čas na ví-

ťazstvo na DB ešte príde, keďže ma len 

21 rokov.“

Preteky sme absolvovali za fi -

nančnej podpory z  rozpočtu Mes-

ta B. Štiavnica. Podrobné výsledky: 

https://www.sportsofttiming.sk/

sk/zavod/results/3828?rid=3154

R. Petro

Matúš Verbovský šiesty 
na Devín – BA

Futbal
Futbalové výsledky našich muž-

stiev

V. liga muži 18. kolo

FK Sitno B. Štiavnica/TJ Baník 

Š. Bane – Bzovík 2:1 (0:1). Góly: 57´ 

Kminiak (11m kop), 88  ́Michalek. 

Zostava: Kališek – Kuma (79  ́ Ja-

vorský), Vician, Beňadik, Chmelina, 

Beňo, Drexler, Budinský (35  ́ Číž), 

Michalek, Kminiak, Macko. Hostia, 

ktorí sa potácajú na spodných prieč-

kach tabuľky boli počas prvých 45´ 

lepším mužstvom, čo potvrdili v 28 ,́ 

keď sa ujali vedenia. Naše mužstvo 

sa nevedelo presadiť nakopávaný-

mi loptami bez medzihry a vypraco-

vali si len jednu šancu. Druhý polčas 

sme začali lepšie, no už na začiatku 

čaroval náš brankár, ktorý vychytal 

4 tutovky v priebehu celého stretnu-

tia. V 57  ́po faule brankára na náš-

ho útočníka Kminiak premenil bez-

pečne 11m kop. Po tomto momente 

sa hra kúskovala, hostia chceli silou 

mocou získať aspoň bod. Viac sa sú-

stredili na zdržiavanie hry, čo sa im 

vypomstilo v 88 .́ Po chybe stopéra 

sa k lopte dostal Michalek, obišiel aj 

brankára a bezpečne strelil rozhodu-

júci gól. 3 body zostali doma, hlavne 

po zlepšenej hre v druhej 45 .́ Naši 

hráči by si mali uvedomiť, že v tejto 

súťaži už nie je slabé mužstvo a pre-

to treba hrať koncentrovane počas 

celého stretnutia a nielen keď nám 

tečie do kopačiek.

VI. liga muži 20. kolo. 

Brehy – FK Sitno B. Štiavnica/TJ Ba-

ník Š. Bane „B“ 6:0 (2:0)

IV. liga dorast 18. kolo. 

Žarnovica – FK Sitno B. Štiavnica/

TJ Baník Š. Bane 4:1 (2:0). Gól: Bar-

toš

II. liga 18. kolo SŽ. 

Veľký Krtíš – FK Sitno B. Štiavnica/

TJ Baník Š. Bane 0:4 (0:1). Góly: 2x 

Šarkézy, 2x Červeňák

II. liga 18. kolo MŽ. 

Veľký Krtíš – FK Sitno B. Štiavnica/

TJ Baník Š. Bane 3:1 (1:1). Gól: Bab-

jak

Kam na futbal?

VI. liga 21. kolo 27.4. o 16:00: FK 

Sitno B. Štiavnica/TJ Baník Š. Bane 

„B“ – Horná Ves

VI. liga predohrávka 29. kolo 30.4. o 

17:00: FK Sitno B. Štiavnica/TJ Ba-

ník Š. Bane „B“ - Hliník nad Hronom

IV. liga dorast 19. kolo 28.4. o 10:00 

FK Sitno B. Štiavnica/TJ Baník Š. 

Bane – Bzovík

II. liga SŽ a MŽ 19. kolo 27.4. o 10 

– 12:00 FK Sitno B. Štiavnica/TJ Ba-

ník Š. Bane – Nová Baňa

Ivan Beňo
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 Kúpim starý dom aj v zlom stave 

v BŠ, príp. kúpim neprerobený byt 

v historickom centre mesta, tel. č.: 

0903 506 693

 Predám zabehnutý salón pre 

psov na Drieňovej v BŠ, kontakt: 

0902 555 688

 Prenajmem obchodný priestor v 

centre mesta, tel.č.: 0905 799 440

 Tesárske, stolárske práce, kro-

vy, altánky, podbitie striech, 

vikierov, drevené obklady, tel.č.: 

0902 147 715

Oddrenážovanie domov, pozem-

kov, podbetónovanie kritických zá-

kladov, tel.č.: 0917 030 871

 Staviam kamenné múry, podesty, 

klenby, piliere a iné…, múry z DT 

tvárnic, www.kamennemury.sk, 

tel.č.: 0902 147 715

 Spilovanie a opilovanie stro-

mov motorovou pílou, tel.č.: 

0940 870 762

Výkup parožia, tel.č. 0904 834 937

 Kúpim starú banícku prilbu – ko-

rytnačku, tel.č.: 0918 333 725

 Kameňolom Šobov, Banská 

Štiavnica ponúka na predaj triede-

nú zeminu, stavebný, dekoratívny 

kameň a  dunajský štrk. Kontakt: 

0910 410 410

 Predám Škodu Fábia Combi, 

r. v. 2005, cena dohodou, tel.č.: 

0907 034 697

sn@banskas  avnica.sk

reality

inzercia

služby

Sociálna – SeniorSociálna – Senior
prepravná služba Banská Štiavnicaprepravná služba Banská Štiavnica

Pre seniorov a návštevníkov Pre seniorov a návštevníkov 
nemocnice. Pre seniorov a ZŤP.nemocnice. Pre seniorov a ZŤP.
Pre ZŤP na invalidnom vozíkuPre ZŤP na invalidnom vozíku

0948 460 7000948 460 700
Pracovná doba:Pracovná doba:

Pondelok – Piatok 6:30 – 17:00Pondelok – Piatok 6:30 – 17:00

najlepšie ceny v meste

CITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

0,55/km
v BS

Raňajky Raňajky 
Obedy Obedy 
VečereVečere

U nás v reštaurácii na Trojičnom U nás v reštaurácii na Trojičnom 
námestí, alebo priamo k Vám domov. námestí, alebo priamo k Vám domov. 

Objednávky na: www.blackm.sk, Objednávky na: www.blackm.sk, 
045/6920202, 0904 180 588.045/6920202, 0904 180 588.

"Pre pocit pohody""Pre pocit pohody"

Akcia 
pelety, biele certifi kované.

Slovenský výrobca

Tona - 220€ s DPH, 
1 vrece - 3,50€ s DPH.

Skladom 
v Banskej Štiavnici.

Kontakt: 
0903 391 303,

e-mail: 
palivodebnar@gmail.com

Reštaurácia Kantína Tratória Reštaurácia Kantína Tratória 
Banská ŠtiavnicaBanská Štiavnica

prijme pomocnú kuchárku prijme pomocnú kuchárku (aj popri zamestnaní)(aj popri zamestnaní)
iba s praxou, mzda 4,-eurá/hod. v čistomiba s praxou, mzda 4,-eurá/hod. v čistom

Kontakt: 0903 506 693Kontakt: 0903 506 693


