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Projekt: Multifunkčné ihrisko 

– sídlisko drieňová. Dotácia: 

40 000,-. Vlastné zdroje:        

14 773,-. Celková preinvesto-

vaná suma: 54  773 eur s DPH

Mesto Banská Štiavnica v  novem-

bri 2015 začalo realizáciu multi-

funkčného ihriska na sídlisku Drie-

ňová. Ide o realizáciu časti projektu 

„Park Drieňová“, ktorého prvá etapa 

sa realizovala už v novembri 2013 

a  to výstavbou chodníka za auto-

busovou zástavkou a popri Diskon-

te CBA. Koncom  apríla 2016 boli 

ukončené všetky stavebné práce na 

tejto časti projektu.

V poslednom období je 

venovaná v Štiavnických 

novinách, mestskej VIO TV, ako 

aj v celoslovenských médiách 

veľká pozornosť dočasnému 

zatvoreniu interného a gyne-

kologicko-pôrodníckeho 

oddelenia v banskoštiavnickej 

nemocnici. 

Nestrácam zo zreteľa túto mimoriad-

ne vážnu situáciu a dennodenne ve-

nujem tomuto ťaživému problému 

veľkú pozornosť. Chcem v  tejto sú-

vislosti ubezpečiť všetkých obyva-

teľov nášho mesta i  okresu, aby ne-

strácali nádej, pretože vidím určité 

riešenia a pevne verím, že v dohľad-

nom čase budem môcť prostredníc-

tvom Štiavnických novín a VIO TV in-

formovať o vyriešení týchto ťaživých 

problémov. V  tejto súvislosti chcem 

vysloviť všetkým zdravotníckym pra-

covníkom – primárovi gynekologicko-

-pôrodníckeho oddelenia MUDr. Ma-

riánovi Špilovi, primárovi interného 

oddelenia MUDr. Mariánovi Streško-

vi, všetkým lekárom i  zdravotnícke-

mu personálu oboch oddelení poďa-

kovanie za ich doterajšiu vynikajúcu 

prácu, ale aj za to, že v poslednom ob-

dobí zvládali aj mimoriadne zložité 

stresové situácie. Ešte raz patrí tá naj-

vrelejšia vďaka všetkým.

Mgr. Nadežda Babiaková

primátorka mesta

Multifunkčné ihrisko 
na sídlisku Drieňová

Poďakovanie banskoštiavnickým 
zdravotníkom

Pohľad na multifunkčné ihrisko  foto Marek Ruščák �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.

3. súťažné kolo:

Aké hudobné žánre sú v predsta-

vení Carmen?

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.3Kupón č.3
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z programu
primátorky

2. 5.

Mesto Banská Štiavnica 

v súlade s prisl. ust. zákona 

SNR č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v platnom znení zverej-

ňuje pod č.:

3/2016 zámer na priamy prevod 

pozemkov ako prípad hodný oso-

bitného zreteľa a to:

pozemku o  celkovej výmere cca 

28m2, ktorý vznikne odčlenením 

podľa geometrického plánu, z  pô-

vodnej parcely č. C KN 5322/1 o cel-

kovej výmere 10050m2, zastava-

né plochy a nádvoria, v časti pozdĺž 

juhovýchodnej steny stavby súp. č. 

1813 postavenej na parc. č. C KN 

5322/4 na Ul. L.Svobodu 43, do 

vlastníctva Ivety Ciglanovej.

4/2016 zámer na priamy odpred-

aj pozemku ako prípad hodný 

osobitného zreteľa a to:

v časť pozemku o výmere cca 90m2 

po odčlenení geometrickým plá-

nom, z parc. č. C KN 1074 o výme-

re 1496m2, ostatná plocha, vedenej 

v KN Okresným úradom v Banskej 

Štiavnici, katastrálny odbor, na LV 

č. 1372, pre okres Banská Štiavnica, 

obec Banská Štiavnica, k. ú. Banky, 

do vlastníctva Bc. Mareka Pavlíka.

5/2016 zámer na priamy prevod 

pozemkov ako prípad hodný oso-

bitného zreteľa a to:

- diel 3 o  výmere 1m2, zastavané 

plochy a nádvoria,  ktorý bol vytvo-

rený geometrickým plánom odčle-

nením z  pôvodnej parcely č. CKN 

1922/4 zastavané plochy a  nádvo-

ria o celkovej výmere 30m2, vedenej 

v KN na LV č. 1 pre okres Banská 

Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. 

ú. Banská Štiavnica, ktorý bol pri-

členený k parc. č. C KN 1922/2 za-

stavané plochy a nádvoria o celko-

vej výmere 195m2 a

- diel 6 o  výmere 1m2, zastavané 

plochy a nádvoria, ktorý bol vytvo-

rený geometrickým plánom odčle-

nením z  pôvodnej parcely č. CKN 

1922/4 zastavané plochy a  nádvo-

ria o  celkovej výmere 30m2, vede-

nej v KN na LV č.1 pre okres Banská 

Štiavnica, obec Banská Štiavnica, 

k.ú. Banská Štiavnica, ktorý bol pri-

členený k parc. č. C KN 1922/3 za-

stavané plochy a nádvoria o celko-

vej výmere 45m2, do vlastníctva 

Milana Lajčiaka.

6/2016 zámer na priamy odpred-

aj pozemku ako prípad hodný 

osobitného zreteľa a to:

- pozemku parc. č. C KN 5015/2 

o výmere 22m2, zastavané plochy 

a  nádvoria a pozemku parc. č. C 

KN 5016/2 o výmere 15m2, záhra-

dy v k.ú. Banská Štiavnica na Ul. 8. 

mája, do výlučného vlastníctva Pet-

ra Jaďuďa.

7/2016 zámer na priamy odpred-

aj pozemku ako prípad hodný 

osobitného zreteľa a to:

- pozemok parc. č 5565/10 o výme-

re 5m2, ostatná plocha, ktorý bol vy-

tvorený na základe vypracovaného 

geometrického plánu č. 36035521-

54/2015, zo dňa 9.11.2015, odčle-

nením z pôvodného pozemku parc. 

č. E KN 6564/2 o celkovej výmere 

1266m, ostatná plocha a

- pozemok parc. č. 5565/11 o výme-

re 6m, ostatná plocha, ktorý bol vy-

tvorený na základe vypracovaného 

geometrického plánu č. 36035521-

54/2015, zo dňa 9.11.2015, odčle-

nením z pôvodného pozemku parc. 

č. E KN 6564/2 o  celkovej výme-

re 1266m, ostatná plocha, na Ul. 

údolná, do BSM Miroslava Dubeňa 

s manželkou.

8/2016 zámer na priamy odpred-

aj pozemku ako prípad hodný 

osobitného zreteľa a to:

- dielu 6 o  výmere 6m, zastava-

né plochy a nádvoria, ktorý bol 

vytvorený podľa vypracovaného 

GOP č. 36669105-10/2016 zo dňa 

14.3.2016 odčlenením z  pôvodnej 

parcely č. C KN 5571/1 o  výmere 

9085m, zastavané plochy a nádvo-

ria, a pričlenený k parcele č. C KN 

5571/3 o výmere celkom 87m, za-

stavané plochy a nádvoria.

- dielu 7 o  výmere 81m, zastava-

né plochy a nádvoria, ktorý bol 

vytvorený podľa vypracovaného 

GOP č. 36669105-10/2016 zo dňa 

14.3.2016 z pôvodnej parcely C KN 

č. 5571/3 o výmere 81m, zastava-

né plochy a nádvoria a  pričlenený 

k  novovytvorenej parcele CKN č. 

5571/3 o výmere celkom 87m, za-

stavané plochy a nádvoria.

Pozemky sú vedené v KN na LV č. 

1 pre okres Banská Štiavnica, obec 

Banská Štiavnica, katastrálne úze-

mie Banská Štiavnica.

- dielu 1 o výmere 8m, orná pôda, 

ktorý bol vytvorený podľa vypraco-

vaného GOP č. 36669105-10/2016 

zo dňa 14.3.2016 odčlenením z pô-

vodnej parcely č. E KN 2197/6 o vý-

mere 307m, orná pôda a pričlene-

ný k novovytvorenej parcele č. C KN 

4535/12 o  výmere celkom 29m, 

zastavané plochy a nádvoria.

- dielu 4 o  výmere 21m, zastava-

né plochy a nádvoria, ktorý bol 

vytvorený podľa vypracovaného 

GOP č. 36669105-10/2016 zo dňa 

14.3.2016 odčlenením z  pôvodnej 

parcely č. C KN 4535/11 o výmere 

30m, zastavané plochy a nádvoria, 

a pričlenený k novovytvorenej  par-

cele č. CKN 4535/12 v celkovej vý-

mere 29m, zastavané plochy a ná-

dvoria.

Pozemky sú vedené v KN na LV č. 

3076 pre okres Banská Štiavnica, 

obec Banská Štiavnica, katastrálne 

územie Banská Štiavnica, na Ul. Ľ. 

Štúra, do vlastníctva Jaroslava Ma-

cháčka.

N2/2016 ponuka na priamy pre-

nájom poľnohospodárskej pôdy

- pozemok parc. č. E KN 237 vo 

výmere 2994m, TTP a pozemok 

parc. č. E KN 5788/107 vo výmere 

4368m, TTP, ktoré sú vedené na 

Okresnom úrade, katastrálnom od-

bore v Banskej Štiavnici, pre okres 

Banská Štiavnica, obec Banská 

Štiavnica, k. ú. Banská Štiavnica na 

LV č. 3076, (časť Štefultov), s  roč-

ným nájomným vo výške najmenej 

10,00€ v  súlade so Zásadami hos-

podárenia a nakladania s majetkom 

obce a  majetkom štátu, ktorý bol 

zverený Mestu Banská Štiavnica.

Záujemcovia o  prenájom uvedené-

ho nehnuteľného majetku môžu 

podávať cenové ponuky v lehote do 

15.5.2016.

Úplné znenie zámerov je zverej-

nené na úradnej tabuli mesta a na 

www.banskastiavnica.sk.

Bližšie informácie na tel.č. 

045/6949637, 0905 413 945, alebo 

na e-mailovej adrese: olga.nigrinio-

va@banskastiavnica.sk.

MsÚ

Zverejnenie zámerov 
na prevod a prenájom majetku

 Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Redakčná rada VIO TV.

 Riešenie problematiky poskyto-

vania zdravotníckych služieb v BŠ 

nemocnici.

3.5.

 Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Uskutočnilo sa pracovné stretnu-

tie so zástupcami DPO SR k prí-

prave Celoštátneho kola hry Pla-

meň, ktoré sa bude konať v  B.

Štiavnici.

 Riešenie problematiky verejného 

obstarávania na dodávku plynu.

 Riešenie problematiky poskyto-

vania zdravotníckych služieb v BŠ 

nemocnici. 

4.5.

 Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Pracovné rokovanie k  pokračo-

vaniu rekonštrukcie verejného 

osvetlenia v časti Sitnianska, Šte-

fultov. 

 Uskutočnilo sa zasadnutie Výbo-

ru pre otázky zamestnanosti pri 

ÚPSVaR v B.Štiavnici. 

 Účasť na zasadnutí mimoriadne-

ho valného zhromaždenia spoloč-

nosti Nemocnica Banská Štiavni-

ca, a. s.

5.5.

 Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Pracovné stretnutie k  príprave 

podujatia Akademici v B.Štiavni-

ci, ktoré sa bude konať v rámci Sa-

lamandrových dní 2016.

 Posledná rozlúčka s  občanom 

nášho p. Imrichom Ozankom.

6.5.

 Účasť na valnom zhromažde-

ní členov Asociácie horských sí-

diel Slovenska vo Vyšných Ruž-

bachoch.

7. 5.

 Účasť na pracovnom stretnutí 

s  generálnou riaditeľkou medzi-

národnej organizácie UNESCO 

Irinou Bokovou za účasti pri-

mátorov a  zástupcov miest za-

písaných do Zoznamu svetové-

ho dedičstva UNESCO, ktoré sa 

uskutoční v  Levoči. Gestorom 

podujatia je MZV a EZ SR.

Andrea Benediktyová
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Multifunkčné ihrisko po-

skytne pre obyvateľov mesta hra-

ciu plochou o  celkových rozmeroch 

34x18m. Hracia plocha pozostá-

va z umelého trávnika uloženého na 

zhutnenom podlaží. Ihrisko bude slú-

žiť predovšetkým na loptové hry ako 

napríklad futbal, basketbal, tenis či 

volejbal. V  zimnom období ho bude 

možné využívať na hranie hokeja či 

verejné korčuľovanie. Ihrisko je zabez-

pečené plastovými mantinelmi (s výš-

kou 1,2m), ochranou sieťou po ce-

lom obvode ihriska (do výšky 4,0 m) 

a osvetľovacou sústavou 6-tich svieti-

diel umiestnených v rohoch a v stre-

de ihriska. Realizácia multifunkčného 

ihriska je fi nancovaná predovšetkým 

Úradom vlády z  dotačného systému 

Podpora rozvoja športu 2015 vo výške 

40 000,- a čiastočne aj z rozpočtu mes-

ta Banská Štiavnica vo výške 14 773,- 

eur s DPH.

Marek Ruščák

NOVINKY

1.str.

Multifunkčné ihrisko na sídlisku Drieňová

S príchodom jarného počasia 

sa v nás každoročne rozvíja 

túžba zveľaďovať verejnú 

zeleň. 

Je prirodzené, že každý má svo-

ju predstavu ako zmeniť to „svo-

je“ bezprostredné okolie. Hlavným 

cieľom tohtoročnej výsadby zele-

ne je okrem výsadby zelene na ve-

rejných priestranstvách mesta aj 

revitalizácia miest, ktoré boli naru-

šené pri výstavbe stavieb z rozpoč-

tu mesta Banská Štiavnica. Na túto 

činnosť sú v rozpočte mesta Banská 

Štiavnica vyčlenené fi nančné pros-

triedky v hodnote 4000 eur. Práve 

výstavbou multifunkčného ihriska 

na sídlisku Drieňová sa na krátky 

čas stratila iskra oddychovej zóny 

tohto sídliska. V  rámci revitalizá-

cie okolia multifunkčného ihriska 

sa v mesiaci jún navrhuje nová vý-

sadba zelene. Cieľom revitalizácie 

je začlenenie multifunkčného ih-

riska do okolitého prostredia tak, 

aby ho obyvatelia sídliska vnímali 

ako dlhoročnú súčasť tejto lokality. 

Časť ihriska bude ohraničená živým 

plotom z vtáčieho zobu v kombiná-

cii s  kultivarmi drieňu. Táto kom-

binácia zvolených drevín zabezpečí 

prirodzené hranice funkčného vy-

užitia územia. Svah pred ihriskom 

bude spevnený výsadbou pôdopo-

kryvných drevín a nižších kvitnú-

cich kríkov. 

Okolie supermarketu bude dopl-

nené novými okrasnými záhon-

mi, ktoré premenia toto neučesané 

územie na malú mestskú záhradu. 

O druhovú rozmanitosť sa postara-

jú rôzne druhy trvaliek, okrasných 

tráv a kvitnúcich druhov listnatých 

krov.

Silvia Piliarová

Návrh výsadby zelene v roku 2016

Projekt výsadby zelene  foto Vizualizácia Odd. V, ÚPaŽP

Ako sme vás už informovali 

na stránkach ŠN, téme 

banskoštiavnického zdravot-

níctva sa venujeme nepretr-

žite a prinášame vám aktuálne 

informácie. 

Od 1. januára 2016 bolo zo strany 

Svet zdravia, a.s. uzatvorené inter-

né oddelenie a od 11.apríla aj gy-

nekologicko-pôrodnícke oddelenie 

(GPO) v našom meste. Vzhľadom 

k tomu, že situácia sa do dnešné-

ho dňa  napriek enormnej snahe 

vedenia mesta a primátorky mes-

ta Banská Štiavnica Mgr. Nadeždy 

Babiakovej nepodarila zvrátiť späť, 

nevzdáva sa a o opätovné otvore-

nie jednotlivých oddelení bojuje aj 

naďalej. Pre informovanosť vám v 

tabuľke prinášame prehľad počtu 

narodených detí na gynekologicko-

-pôrodníckom oddelení v Banskej 

Štiavnici v roku 2015 a 2016 podľa 

jednotlivých okresov.

Ako vidieť z tabuľky v roku 2015 

bolo spolu narodených detí v ban-

skoštiavnickej pôrodnici 489, z 

toho detí z okresu Banská Štiavnica 

115, čo predstavuje 23,5% zo všet-

kých okresov na Slovensku. V po-

rovnaní s rokom 2015, v roku 2016 

bolo k 11.4. narodených spolu 103 

detí, z toho 24 detí z okresu Banská 

Štiavnica, t.j. 23,3%. Z tohto vyplý-

va, že rodičky z celého Slovenska si 

obľúbili našu pôrodnicu (GPO) pre 

svoju odbornosť, ľudský prístup 

a rodinné prostredie. Pôrodnosť z 

nášho okresu za rovnaké obdobie 

v porovnaní s predchádzajúcim ro-

kom mala vyrovnanú tendenciu. O 

ďalšom vývoji situácie štiavnického 

zdravotníctva vás budeme informo-

vať aj naďalej na stránkach ŠN.

Michal Kríž

Okres

počet detí

R
o

k
 2

0
1

5

R
o

k
 2

0
1

6
  

(k
 1

1
.4

.2
0

1
6

)

Banská Štiavnica 115 24

Banská Bystrica 46 10

Brezno 5 1

Zvolen 25 5

Krupina 68 11

Levice 20 6

Nitra 28 7

Zlaté Moravce 17 6

Žarnovica 52 5

Veľký Krtíš 11 2

Prievidza 4 0

Lučenec 13 3

Detva 10 2

Žiar nad Hronom 34 11

Bratislava 5 5

Púchov 2 1

Šaľa 4 0

Pôrodnosť na gynekologicko-pôrodníckom 
oddelení v Banskej Štiavnici

Okres

počet detí

R
o

k
 2

0
1

5

R
o

k
 2

0
1

6
  

(k
 1

1
.4

.2
0

1
6

)

Trnava 2 0

Žilina 4 0

Myjava 2 0

Nové Zámky 7 0

Galanta 2 0

Košice 1 0

Nové Mesto nad

 Váhom
2 0

Spišská N. Ves 2 0

Rimavská Sobota 1 0

Martin 3 0

Stará Ľubovňa 1 0

Ilava 1 0

Hlohovec 1 0

Bánovce / Bebravou 1 0

Komárno 0 1

Senec 0 1

Okres

počet detí

R
o

k
 2

0
1

5

R
o

k
 2

0
1

6
  

(k
 1

1
.4

.2
0

1
6

)

Vranov / Topľou 0 1

Humenné 0 1

Spolu 489 103
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Pozvánka
Slovenský zväz protifašistic-

kých bojovníkov, Základná or-

ganizácia Banská Štiavnica pri 

príležitosti výročia ukončenia 

II. svetovej vojny si Vás dovoľu-

je pozvať na spomienkový akt, 

ktorý naša ZO SZPB usporiada 

spolu s  Mestom Banská Štiav-

nica, spojený s položením kytíc 

pri príležitosti 71. výročia víťaz-

stva nad fašizmom, dňa 9. mája 

2016. 

Program začína o 15,00 pri Pa-

mätníku oslobodenia (nad poš-

tou): 

Štátna hymna, báseň, položenie 

kytíc, príhovor zástupcu mesta 

Banská Štiavnica, príhovor zá-

stupcu SZPB, hymnická pieseň. 

Tešíme sa na Vašu účasť!

Vladimír Poprac, predseda ZO

Jaroslav Dudík, tajomník ZO

Milí Štiavničania! Určite ste 

zaregistrovali, že sa medzi 

obyvateľmi nášho mesta 

vytvorila občianska iniciatíva 

Právo na zdravotnú starostli-

vosť v regiónoch. 

Sme veľmi radi, že sa nám poda-

rilo vyjadriť potreby Štiavniča-

nov aj pred samotným ministrom 

zdravotníctva Slovenskej repub-

liky Tomášom Druckerom, kto-

rý nás prijal 20. apríla 2016. Dis-

kutovali sme s ním o možnostiach 

obnovenia lekárskej starostlivosti 

v Banskej Štiavnici, ako aj o širších 

problémoch dostupnosti lekárskej 

starostlivosti v  menších mestách 

v regiónoch Slovenska. Chceme veľ-

mi oceniť prístup nového minis-

tra zdravotníctva Tomáša Drucke-

ra. Prisľúbil nám čo najrýchlejšie 

zavedenie stanice rýchlej lekárskej 

pomoci (RLP) v  Banskej Štiavnici. 

Ak sa podarí získať dostatok leká-

rov, RLP by mohla v Banskej Štiav-

nici fungovať už počas leta, a  teda 

skôr, než je jej plánované spustenie 

v septembri 2016. Existuje teda re-

álna možnosť, aby Banská Štiavni-

ca mala dostupnú lekársku starost-

livosť už počas hlavnej turistickej 

sezóny. Ďalšou aktivitou našej ob-

čianskej iniciatívy je zbieranie pod-

pisov v  petícií za urýchlené zria-

denie ambulancie RLP v Banskej 

Štiavnici. Ďakujeme všetkým vám, 

ktorí ste sa vyjadrili aj svojim pod-

pisom, a podporili tak naše spoloč-

né snahy. Petíciu uzavrieme a odo-

vzdáme na ministerstvo dňa 3.mája 

2016, s  celkovým počtom takmer 

3000 podpisov. Petíciu svojou účas-

ťou v  petičnom výbore podpori-

li uznávaní štiavnickí lekári, ale aj 

niektoré známe osobnosti so vzťa-

hom k Banskej Štiavnici, ako naprí-

klad Zdenka Predná, Oskar Rózsa, 

Jana Kirschner, či Magda Vášaryo-

vá. Vďaka občianskej mobilizácií a 

ústretovému prísľubu ministerstva 

dnes hlavným problémom zostáva 

zabezpečenie dostatočného počtu 

lekárov pre novú stanicu RLP. Sme 

veľmi radi, že sa môžeme spoľahnúť 

na pomoc vedenia mesta, ktoré po-

núklo lekárom mestské byty. V rám-

ci našich ďalších aktivít sme sa roz-

hodli osloviť nevšedným inzerátom: 

„Áno životu v Štiavnici!" Alebo: "Hľadá 

sa doktor z hôr“ priamo lekárov, aby 

naše mesto neostalo bez ich pomoci. 

Dostali sme viaceré odpovede a verí-

me, že sa podarí RLP pre Štiavnicu 

zriadiť v čo najkratšej dobe.

Za občiansku iniciatívu Právo na 

zdravotnú starostlivosť v regiónoch 

Mikuláš Pál

Záchranka už na leto?

Zlomový bod v histórii 

banskoštiavnického zdravot-

níctva nastal v roku 2008, 

kedy mesto predalo budovu 

nemocnice spoločnosti 

Nemocnice a polikliniky Brati-

slava a tým stratilo dosah nad 

zdravotnou starostlivosťou. 

Postupne došlo k okliešteniu 

lekárskych služieb. 

Prispel k tomu veľký nedostatok le-

károv v Slovenskej republike. Mlad-

ší odchádzajú do zahraničia za lep-

šími pracovnými a ekonomickými 

podmienkami. Momentálne chýba 

na Slovensku vyše 1 000 lekárov, väč-

šina je v dôchodkovom veku, veľa le-

károv chýba aj v Čechách, hoci tam 

pracujú stovky Slovákov. V Banskej 

Štiavnici sa postupne zrušilo chirur-

gické oddelenie, v roku 2012 presta-

la fungovať lekárska služba prvej po-

moci (LSPP), v roku 2013 sa zrušila 

rýchla lekárska pomoc (RLP) a v roku 

2014 oddelenie akútnej a intenzívnej 

medicíny (OAIM). Interné oddelenie 

tak zostalo jediným miestom, kde 

bolo možné pacienta uložiť, niekedy 

aj s pomocou lekára – aristu poskyt-

núť prvú pomoc, stabilizovať, pone-

chať na oddelení alebo podľa stavu 

odsunúť na iné oddelenie alebo vyš-

šie pracovisko. Po zatvorení interné-

ho oddelenia od 1.1.2016 sa výrazne 

zhoršila dostupnosť lekárskych slu-

žieb. Mimo pracovnú dobu vrátane 

sobôt a nedieľ nie je v regióne žiad-

ny lekár, ktorý by poskytol prvú po-

moc, predpísal lieky, alebo rozhodol 

o ďalšom postupe. Najbližšia nemoc-

nica v Žiari nad Hronom je vzdia-

lená cca 35 km, k dispozícii sú len 2 

sanitky bez lekára, ktorých posád-

ka má veľmi obmedzenú právomoc, 

najmä čo sa týka podávania liekov, 

resp. odborných zákrokov. V niekto-

rých prípadoch sa pacient dostane do 

nemocničného zariadenia až za 1,5 

hod. Počas prevozu môže byť ohro-

zený zhoršením zdravotného stavu, 

niekedy aj s tragickými následkami. 

Situácia sa čiastočne zlepší, keď sa 

obnoví RLP, čo je plánované až na za-

čiatok septembra 2016. je to však via-

zané na získanie 4 – 5 odborných le-

károv, ktorí zabezpečia 24 hodinovú 

službu. Napriek tomu budú chýbať 

akútne lôžka. V minulosti sa stávalo, 

že kriticky chorý pacient bol uložený 

najskôr na pár hodín na OAIM alebo 

interné oddelenie a až po čiastočnej 

stabilizácii stavu mohla RLP pokra-

čovať v ceste do cieľového zariadenia. 

Na resuscitáciu je potrebných 6 rúk a 

riešiť kriticky chorého pacienta v úz-

kom priestore sanitky uháňajúcej v 

zákrutách s výmoľmi je často prob-

lematické. Prechodným pobytom na 

oddelení sa podarilo zachrániť mno-

hých pacientov, na ktorých by sme 

inak možno už len spomínali. V sú-

vislosti so zatvorením akútnych lô-

žok, t.j. interného a gynekologického 

oddelenia sa obmedzili ďalšie služ-

by. Okrem aristickej príslužby RTG 

oddelenie pracuje len do 14:00 hod., 

bez víkendov a do budúcna neisté je 

aj pohotovostné poskytovanie bio-

chemických vyšetrení. Kvalita prá-

ce na internej a detskej ambulancii 

bude nižšia a bude aj problém s rie-

šením zhoršeného stavu u pacien-

ta na oddelení dlhodobo chorých, 

jediného oddelenia v Banskej Štiav-

nici. Interné oddelenie v Žiari nad 

Hronom nie je priestorovo ani per-

sonálne pripravené prijímať ďalších 

pacientov s temer 20 000 štiavnic-

kého regiónu. Rovnako ako aj inter-

né oddelenie v Banskej Štiavnici má 

len 1 druho-atestovaného lekára. Na 

izbách je v stiesnených pomeroch 

umiestnených najmenej 6 pacien-

tov, ktorí sú po 2 – 4 dňoch prepus-

tení z kapacitných dôvodov s nutnos-

ťou ambulantného došetrenia. Na 

komfort 2-lôžkových izieb v Banskej 

Štiavnici možno len spomínať. Uve-

dené nešťastné opatrenie postihuje 

najmä starých a chudobnejších cho-

rých ľudí. Sklamaných bude aj množ-

stvo spoluobčanov, ktorí sa do Ban-

skej Štiavnice prisťahovali na dožitie 

s vedomím, že v meste je nemocni-

ca. Určite bude klesať počet obyvate-

ľov. Obyvatelia nášho mesta a okolia 

sa takto stanú občanmi druhej ka-

tegórie. Za tejto situácie je životu ne-

bezpečné cestovať do nášho regiónu. 

Mesto s cennými historickými a kul-

túrnymi pamiatkami, zaujímavá re-

kreačná oblasť hojne navštevovaná 

turistami, bez nemocnice je ako kvet 

bez vody. Z tejto situácie jediným rie-

šením je otvorenie lôžkového odde-

lenia. Alebo je to tak, že naši občania 

znesú všetko? Nie je porušovaná lite-

ra zákona o dostupnosti lekárskych 

služieb pre občanov nášho okresu?

Marián Streško, posledný (?) 

primár interného oddelenia 

s 50 ročnou praxou BŠ nemocnici 

O súčasnom stave banskoštiavnického 
zdravotníctva

Oznam
Oznamujeme občanom, že sme 

boli nútení z technický príčin 

odstaviť vozidlo LIAZ, evidenč-

né číslo: BS 936 AK, ktoré vy-

konávalo zvozy zmesového ko-

munálneho odpadu v Meste 

Banská Štiavnica. Oprava vo-

zidla bude dlhodobejšia a preto 

sme posilnili zvozy aj v popolud-

ňajších hodinách a na nádoby 

menšie ako 1 100 l využívame 

vozidlo FUMO Multicar, evi-

denčné číslo: BS 245 AO. Za to-

leranciu pri odvoze zmesového 

komunálneho odpadu Vám ďa-

kujeme. 

Peter Heiler, riaditeľ podniku
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kam v BŠ 
a okolí ?

5.5. Rozprávkové predstavenie pre 

deti: Smejko a Tanculienka. Kultúr-

ne centrum, 17:00

5.5. Drum duo Nutela. Art Cafe, 

20:00.

6.5. Welcome Home Bill Jam ses-

sion. Archanjel Caff e, 20:00

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

Cafe, 21:00 

7.5./14.5. Terra Permonia. Vyná-

lezovňa, mašinkáreň, fosforovňa 

a bambusovňa. Otvorené: 13:00-

17:00.

7.5. Matej Rabada: Workshop 

modrotlače. Luft coworking, 13:00. 

7.5. Pečené prasiatko s HS Kružli-

covci. Terasa u Blaškov, Počúvad-

lianske jazero, 18:00.

7.5. Saturday hot night. Pražovňa, 

21:00

8.5. Oslava sv. Floriána. Slávnostná 

svätá omša. Štiavnické Bane

10.5. Klavírny recitál: Eva Cáhová. 

ZUŠ, 18:00

11.5. Banskoštiavnické kladivká. 

Celoslovenská klavírna prehliadka. 

ZUŠ, 8:00

11.5. Noc literatúry 2016. Ne-

tradičné čítanie na neobvyklých 

miestach. Info o  knihách, 

miestach, kde sa bude čítať a kto 

bude čítať, na FB: www.antikvaria-

tik.sk. 18:00

13.5. Stretnutie pletárov. Spolo-

čenské podujatie pre všetkých bý-

valých i súčasných pletárov. Kul-

túrne centrum, 10:00

13.5. Luft coworking: Darujme 

deťom nosič na cestu vol.2. Luft 

ako krajčírska dielňa. 16:00

14.5. Rybárske preteky pre do-

spelých. Počúvadlianske jazero, od 

7:00.

14.5. Workshop: Hlas a vnútorná 

rezonancia. Naučte sa prepojiť svoj 

hlas, telo a myseľ. Info na FB: Luft 

coworking, 11:00.

14.5. Koncert: Barbora Švidraňo-

vá & Band. Trotuar Cafe, 20:00

14.5. Živá hudba v Hoteli Kerling. 

Hotel Kerling, 20:00

15.5. Detské rybárske preteky. 

Banský Studenec, od 8:00.

19.5. Koncert ku Dňu matiek v 

ZUŠ. ZUŠ, 15:30.

20.-21. Festival kumštu remesla 

a zábavy. SBM, Kammerhof.

20.5. Vernisáž: Májovo-júnový vý-

ber. Schemnitz Gallery

20.5. Festival Štiavničanov: BaS-

ta! Fest. Kammerhof, 17:00

Zmena programu vyhradená!

Región Banská Štiavnica

V roku 2007 začali LESY 

SR, š.p. so systematickým 

mapovaním, označovaním 

a ochranou významných 

objektov spojených s lesníc-

tvom.

Tieto dôležité lokality lesnícke-

ho dedičstva našej krajiny sú ozna-

čované jednotným názvom „Vý-

znamné lesnícke miesto“. Ide o rôzne 

technické pamiatky, archeologic-

ké lokality, lesné železnice, mosty, 

tunely, budovy, parky, vodné žľa-

by, tajchy, lesnícke osady, pamätní-

ky, múzeá, cintoríny, kostoly, rodné 

domy,  pamätné izby, umelecké die-

la, významné stromy, lesnícke školy, 

zvernice, miesta extrémnych zales-

ňovaní, pokusné plochy… V stredu 

27.apríla 2016 na Námestí sv. Tro-

jice bolo vyhlásené v poradí už 44. 

"Významné lesnícke miesto" – Žem-

berovský dom v Banskej Štiavni-

ci. Je to budova, v ktorej po zalo-

žení Lesníckeho ústavu pri Banskej 

akadémii v B.Štiavnici odzneli prvé 

prednášky z lesníckych vedných 

disciplín, čím začala 200-ročná púť 

slovenského vysokého lesníckeho 

školstva trvajúca dodnes. Samostat-

ný a verejný lesnícky ústav pri Ban-

skej akadémii v Banskej Štiavnici 

bol panovníkom zriadený 5. januá-

ra 1808. Jeho prvým profesorom sa 

stal Henrich David Wilckens z Wol-

fenbüttelu. Pre celkový nedostatok 

učebných priestorov v meste pre-

najal Hlavný komorskogrófsky úrad 

pre potreby Lesníckeho ústavu časť 

Žemberovského domu. Tu profesor 

Wilckens zahájil vyučovanie sláv-

nostnou prednáškou 12. februára 

1809 a prednášal tu lesnícke náuky 

lesníckym a baníckym poslucháčom 

Akadémie až do svojej smrti v roku 

1832. Po ňom tu v prednáškach po-

kračovali adjunkt Fridrich Schmall, 

hlavný lesmajster Juraj Lang a od 

roku 1835 aj druhý profesor lesníc-

tva Rudolf Feistmantel. Lesnícke 

prednášky sa konali v Žemberov-

skom dome až do roku 1841, kedy 

bol Lesnícky ústav presťahovaný do 

nových priestorov – do budovy na-

zývanej „Fortuna“. Preto sa LESY 

SR, š.p. a Mesto Banská Štiavnica, 

zachovávajúc úctu k dielu predchá-

dzajúcich generácií, rozhodli vyhlá-

siť Žemberovský dom za významné 

lesnícke miesto. Odhalenie pamät-

nej tabule na Žemberovskom dome 

sa udialo za znenia slávnostných 

lesníc v podaní lesničiarov SOŠL pri 

príležitosti X. Lesníckych dní, v rám-

ci podujatia Lesnícky deň v Botanic-

kej záhrade SOŠ lesníckej za účasti 

generálneho riaditeľa š.p. LESY SR 

Jozefa Bystrianskeho, riaditeľa SOŠ 

lesníckej v B.Štiavnici Miroslava Ďu-

roviča, prednostky MsÚ Ivany On-

drejmiškovej, kurátora Lesníckeho a 

drevárskeho múzea vo Zvolene Ma-

reka Vangu a ďalších hostí. Po prího-

voroch a záverečnom odtrúbení les-

níc sa hostia a účastníci podujatia 

presunuli na prehliadku do Botanic-

kej záhrady a malé občerstvenie do 

historických priestorov školy.

Michal Kríž

Odhalenie "Významného lesníckeho 
miesta" na Žemberovskom dome v Banskej Štiavnici

Neoddeliteľnou súčasťou 

banskoštiavnickej botanickej 

záhrady sú nepochybne 

mohutné Sekvojovce. 

Mnoho z nás pri prechádzke popri 

Botanickej záhrade v BŠ prehlia-

da jeden dominantný prvok oko-

lia tohto chráneného areálu – Sek-

vojovec mamutí (Sequoiadendron 

giganteum). Práve tento význam-

ný krajinotvorný a estetický prvok 

rastie už 141 rokov v bezprostred-

nej blízkosti chráneného areálu 

banskoštiavnickej botanickej zá-

hrady. Záhrada sa nachádza ved-

ľa rodinného domu. Pri príležitos-

ti sadenia sekvojovcov v chránenej 

botanickej záhrade dal profesor Fe-

kete v roku 1875 vysadiť jeden kus 

tejto dreviny aj do svojej záhra-

dy. Sekvojovec za botanickou zá-

hradou bol v  roku 1993 vyhlásený 

Okresným úradom životného pros-

tredia v Žiari nad Hronom za chrá-

nený strom. V  roku 2015 vykonal 

Okresný úrad Banská Štiavnica, od-

bor starostlivosti o životné prostre-

die, orgán štátnej správy ochrany 

prírody a  krajiny revíziu okresné-

ho stupňa tohto chráneného stro-

mu. Výsledkom revízie bolo okrem 

iného aj prijatie opatrenia vykoná-

vať každoročnú úpravu okolia drevi-

ny spojenú s jej nevyhnutným ošet-

rením (odstránením odumretých 

konárov). V nadväznosti na prijaté 

opatrenia vykonali dňa 29.04.2016 

v čase od 0930 do 1300 zamestnan-

ci Okresného úradu Banská Štiavni-

ca, odboru starostlivosti o  životné 

prostredie a  zamestnankyne mes-

ta Banská Štiavnica, odd. výstavby, 

ÚP a  ŽP nevyhnutnú údržbu dre-

viny a  úpravu jej bezprostredného 

okolia pod odborným dohľadom za-

mestnanca Štátnej ochrany prírody, 

Správy CHKO Štiavnické vrchy.

Silvia Piliarová

Sekvojovec za Botanickou záhradou v BŠ

Odhalenie pamätnej tabule na Žemberovskom dome  foto Michal Kríž
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oznamy, pozvánky
spomienky

ZAUJÍMAVOSTI

Spomienka

Dňa 5.5.2016 uplynie 10 ro-

kov, čo nás navždy opustil 

náš milovaný otec, starý otec, 

brat, svokor Anton Golian. 

So smútkom v srdci spomí-

najú synovia Vladimír a An-

ton s rodinami. Tí, ktorí ste 

ho poznali venujte mu tichú 

spomienku. 

Smútiaca rodina

Zájazd
Dňa 24.5.2016 usporiada SZTP v B.

Štiavnici 1-dňový rekondičný zájazd 

do Podhájskej. Odchod o 7:45 hod. 

z Križovatky, úhradu 7,-Eur/os. Za-

platiť v kancelárii zväzu Po, St, Št. 

Ivan Madara

Spoločnosť Inforama a.s., reali-
zovala v roku 2015 projekt spolu-
fi nancovaný z Európskeho fondu 
sociálneho rozvoja v rámci ope-
račného programu Konkurencie-
schopnosť a hospodársky rast. 
Je to projekt pozostávajúci z rekon-
štrukcie interiéru a modernizácie bu-
dovy historického hotela na Ulici A. 
Kmeťa č. 11 s ohľadom na požiadav-
ky a potreby jej budúcich užívateľov 
a návštevníkov. Prostredníctvom ak-
tivít viacerých dielčích projektov bol 
hotel zrekonštruovaný tak, že navra-
cia budovu do pôvodného historické-
ho stavu a priestor kaviarne s galériou 
pre kultúrne akcie, vernisáže a výsta-
vy. Rekonštrukcia má pozitívny do-
pad na uchovanie historického rázu 
centrálnej mestskej zóny. Práce boli 
započaté 30.11.2015 a dňa 13. aprí-
la 2016 boli sprístupnené verejnosti. 
Na projekte spolupracovala aj ban-
skoštiavnická Obnova s.r.o. držiteľ 
ocenenia Via Bona Slovakia za zod-
povedné podnikanie, o čom svedčia 
aj tieto priestory a jej interiéry. Re-
konštrukciou národnej kultúrnej pa-
miatky v centre mesta na dolnom tro-
tuári, ako šibnutím čarovného prútika 
vznikol z bývalej samoobsluhy, dlhé 
roky chátrajúcej, veľkorysý priestor 
pre reštauráciu a kaviareň hotela Bris-
tol. Hotelová časť však bude daná do 
prevádzky až pred letnou sezónou. 
Jej súčasťou bude aj relaxačné cen-
trum. Vytvorením ďalšieho gastro-
nomického podniku v meste vznikla 

konkurencieschopná prevádzka, kto-
rá bude mať aj svoje špecifi ká. Ako 
prezradil riaditeľ zariadenia pán Mi-
lan Navrátil, pôjde o klasickú gas-
tronómiu, ktorá sa bude pravidelne 
obmieňať podľa sezónnej ponuky 
zdôrazniac, výlučne z miestnych 
zdrojov. Vináreň v atraktívnom pod-
zemí budovy bude zameraná na vína 
tzv. autentistov, ktorí pri výrobe vy-
užívajú tradičné postupy. Kaviareň 
má široký sortiment kávy, vrátane ta-
lianskych, ktoré sú ich špecialitou. S 
kávou či čajom si bude možné po-
chutnať na ich vlastných dezertoch, 
s originálnou prílohou v podobe fa-
móznych jedlých kvetín. K origina-
lite podniku patrí aj chlieb upečený 
vo vlastnej reštauračnej pekárni, spo-

jenej s prípravou rýchleho občerstve-
nia, ktoré je situované do zadného 
traktu budovy, ústiacej do Striebornej 
ulice. Treba podotknúť, že ceny zod-
povedajú atraktivite miesta, no nie 
sú premrštené.  Súčasťou ponuky je 
aj denné menu, ktoré od prvých ho-
dín od otvorenia je stravníkmi hojne 
využívané. Prajeme tejto novej gas-
tronomickej a hotelovej adrese s ob-
rovským potenciálom predovšetkým 
dostatok návštevníkov, aby boli stolí-
ky a izby vždy obsadené a aby sa tam 
ľudia radi vracali. Veríme, že ochot-
ný a vždy usmiaty personál a kvalit-
né pokrmy minimálne na úrovni dňa 
otvorenia Bristolu budú robiť vždy 
česť svojmu menu.

Oľga Kuchtová

Bristol v centre mesta otvorený

V dňoch 20.-21.apríla sa v areá-

li Strednej odbornej školy služieb a 

lesníctva v Banskej Štiavnici konal 

2.ročník súťaže žiakov stredných 

lesníckych škôl, Husqvarna drevo-

rubač junior 2016.

O majstrovský titul najlepšieho slo-

venského juniorského pilčíka, zla-

tý pohár Husqvarna a nové píly 

svetoznámej značky, zápolilo 19 

jednotlivcov a 6 súťažných druž-

stiev. Zastúpenie mali: SOŠ obcho-

du a služieb B.Štiavnica, SOŠL B. 

Štiavnica, Prešov, Ivánka pri Dunaji, 

Bijacovce a Tvrdošín. Podujatie bolo 

zahájené, i ukončené, ofi ciálnymi 

ceremoniálmi, na ktorých nechýba-

li lesnícke fanfáry v podaní trubačov 

SOŠL. Zúčastnených v mene orga-

nizátorov privítala PhDr. Viera Gre-

gáňová, riaditeľka SOŠOaS Banská 

Štiavnica. V mene vedenia mesta 

vystúpila primátorka Mgr. Nadežda 

Babiaková a veľa šťastia mladým pil-

číkom poprial člen vrcholového ma-

nažmentu Husqvarna Praha, Ing. 

Jiří Vorlíček. Svojich zverencov pri-

šli podporiť aj riaditelia lesníckych 

škôl, spolužiaci,verejnosť. Študen-

ti pristupovali k súťaži veľmi zod-

povedne, pod dohľadom trénerov a 

majstrov odborného výcviku tvrdo 

trénovali. Ich úžasné výkony hod-

notili prísni, ale spravodliví rozhod-

covia v kategóriách: spilovanie stro-

mu, výmena reťaze, kombinovaný 

rez, presný rez a paralelné odvetvo-

vanie. Pribudla aj nesúťažná ukáž-

ka vyrezávania drevených sôch mo-

torovou pílou v podaní študenta 

SOŠL Daniela Kopáčika. Víťazné ti-

tuly opäť zostávajú v Banskej Štiav-

nici a dvaja najlepší, Filip Drígeľ a 

Kristián Žoviak, sa môžu zúčastniť 

Medzinárodných majstrovstiev Čes-

kej republiky v Křivokláte. Prípadný 

úspech by im zaručil aj letenku na 

Majstrovstvá sveta.

Janka Bernáthová

Husqvarna drevorubač junior 2016

Najlepší slovenskí juniorskí pilčíci  foto Archív autora

Súťaž 
s hotelom Bristol

Pripravili sme pre Vás milí čitatelia za-

ujímavú súťaž. Tentokrát môžete vy-

hrať konzumné pre 2 osoby v reštau-

rácii hotela Bristol. Súťaž pozostáva 

z 2 súťažných kôl. Vašou úlohou je 

správne odpovedať na obe súťažné 

otázky a budete zaradení do žrebova-

nia o poukážky. Výhercov vyžrebuje-

me v priestoroch hotela Bristol.

1. kolo

Kedy bola otvorená reštaurácia - 

Hotel Bristol?

Správne odpovede spolu s vystrihnu-

tým kupónom nám môžete posielať 

poštou na adresu redakcie, príp. vho-

diť do schránok ŠN (Kultúrne cen-

trum – Kammerhofská 1, vestibul 

Nemocnice - Drieňová, Kvetinárstvo 

p. Rákayová - Križovatka, predajňa 

SAMA 23 – pod Kalváriou) v termíne 

do 20.5.2016. Šťastných výhercov 

uverejníme v ŠN 26.5. Prajeme Vám 

veľa šťastia!

Red.

Správna odpoveď:

Meno a priezvisko:

Adresa:

Tel.č.:

Kupón č.1Kupón č.1

Interiér hotela Bristol  FOTO OĽGA KUCHTOVÁ 

INZERCIA
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oznamy, pozvánky
spomienky

OZNAMY

Spomienka

„A smrť je 

zlo, tak uzna-

li bohovia, veď 

keby bola krás-

na, tiež by zo-

mierali.“ Dňa 9. mája 2016 

si pripomenieme nedoži-

tých 90 rokov našej milova-

nej, láskavej, obetavej mam-

ky Heleny Gondovej. Celý 

svoj život si obetovala rodi-

ne, nám, Tvojim dcéram a 

tak veľmi veľa si svojou prá-

cou priniesla nášmu krásne-

mu mestu. Sme a budeme 

zato na Teba stále hrdé.

Spomínajú Janka, Elena, 

zať Boško, vnúčatá Sandra, 

Rasťo, Braňo a pravnúčik 

Dinek

Spomienka

Dňa 4.5.2016 

uplynulo už 

15 rokov, čo 

nás navždy 

opustila man-

želka, matka, stará matka, 

sestra, švagriná Beata Ar-

vayová. Tichú a úprimnú 

spomienku jej venuje man-

žel, synovia, vnúčence a celá 

rodina Arvayová. 

Spomíname a nezabúdame...

Spomienka

„Neplačte, že 

som odišiel,-

večný pokoj mi 

prajte, v  srdci 

len krásne spomienky si na mňa 

zachovajte…“ Hlbokú ranu 

do srdca nám pred 10 rok-

mi zasadil ten osudný piatok 

5.mája 2006, keď bez jedi-

ného slova rozlúčky vysadol 

na svoju motorku a vydal sa 

na cestu, z ktorej niet návratu 

náš milovaný syn, Ivan Vol-

fi nau. Odišiel s kamarátom, 

uprostred kvitnúceho dňa a 

kvitnúceho života. Tie kvety 

stále kvitnú, ako naša láska, 

ako naše spomienky. 

Smútiaca rodina

Stredná odborná škola 

lesnícka v Banskej Štiavnici 

usporiadala v stredu 27.apríla 

2016 obľúbený Lesnícky deň 

v "Botanike" pre deti, mládež 

a širokú verejnosť. 

Podujatie nadväzujúce na konanie 

celoslovenského projektu Lesnícke 

dni, tradíciu Apríla - mesiaca lesov 

a Dňa Zeme, prilákalo viac než  ti-

sícku návštevníkov. Aj keď sa jubi-

lejný 10.ročník uskutočnil ,,v mok-

rej variante“, nestratil nič zo svojej 

atraktívnosti. Veď dobrý lesník ne-

pozná zlé počasie, len zlé obleče-

nie. No, aby nikto nezmokol a ne-

prechladol, ponúkla svoju ochrannú 

a  prajnú náruč historická budo-

va Strednej odbornej školy lesníc-

kej, ktorá sa doslova rozštebotala 

hláskami detí mnohých základných 

a materských škôl z Banskej Štiav-

nice, i  širokého okolia. Pedagógo-

via, študenti i vzácni priatelia školy 

sa s návštevníkmi nezištne podeli-

li o  znalosti, skúsenosti a  praktic-

ké ukážky svojej práce. A  bolo sa 

na čo pozerať, veď spolu vytvori-

li až 32 stanovíšť. Imitáciu zvukov 

lesa predviedol Dr. Jozef Hlásnik, 

Ing. Erik Petrikovič predstavil po-

ľovnícke zvyky a tradície, Múzeum 

vo Svätom Antone sa zameralo na 

poznávanie vtáctva, nechýbali vče-

lári zo SOŠ pod Bánošom, horolez-

ci a jaskyniari zo Slovenského mú-

zea ochrany prírody a jaskyniarstva 

v  Liptovskom Mikuláši, Ing. Peter 

Chytil z LZ Levice vysvetlil, ako sa 

máme správať v lese, ale aj ako zatĺ-

kať klince, zamestnanci Mestských 

lesov v Banskej Štiavnici sa starali 

o chutné občerstvenie v Kollárovej 

záhrade. Nechýbali mladí ekológo-

via, trubači, sokoliari, kynológovia, 

botanici a  zoológovia, poľovníci, 

pilčíci a drevorubači, ale ani  logic-

ké a jazykové hlavolamy, či rozpráv-

kové stanovištia s Popoluškou, hľa-

daním strateného pokladu, alebo 

záhadná pevnosť Boyard. Masko-

tom 10.ročníka sa stal biely poník 

Šaňko, ktorého až z  Detvy ochot-

ne priviezol a zapožičal študent Da-

niel Kopáčik. Celý tento ,,fantastický 

zelený festival“ pripravila a režírova-

la Ing. Veronika Dudíková, za čo jej 

patrí náš veľký obdiv a poďakova-

nie. Vďaka patrí aj vedeniu SOŠL 

a sponzorom, ktorými boli: Mest-

ské lesy spol. s.r.o. Banská Štiavni-

ca, COOP Jednota Žarnovica, GPM 

VOZ. s. r. o. Veľkoobchod s ovocím 

a zeleninou Zvolen, Chrien Mra-

ziarne spol. s.r.o. Zvolen, Inmedia 

spol. s.r.o. Zvolen, Ján Machovič 

Eden Krupina, Mäso údeniny Vla-

dimír Stračina B.Štiavnica, Mäso-

výroba Prenčov s.r.o. Stanislav Li-

hocký, Pauman plus s.r.o. Krupina, 

Picado s.r.o. Žilina, Tesco Banská 

Štiavnica. 

Janka Bernáthová

Lesnícky deň nielen 
v Botanickej záhrade v Banskej Štiavnici

Znie to neuveriteľne, ale je to 

skutočnosť. 

V minulých dňoch uplynulo už 40 

rokov od absolvovania diaľkového 

pešieho Pochodu priateľstva v roku 

1976 na trase Banská Štiavnica – 

Katowice (Poľsko), pri príležitosti 

konania Majstrovstiev sveta v ľado-

vom hokeji. Družstvo tvorili kama-

ráti – kolegovia z Rudných baní 

Banská Štiavnica: Mikuláš Filus, 

Jozef Osvald, Ivan Madara a Du-

šan Horák. Trasu dlhú 350km mali 

rozdelenú na 5 etáp: Banská Štiav-

nica – Turčianske Teplice – Streč-

no – Čadca- Český Těšín- Katowi-

ce. Predtým, v roku 1974 prišli za 5 

dni 350 km – Priesmyk Dukla- Ban-

ská Bystrica a v roku 1975 za 9 dní 

550km – Banská Štiavnica – Praha. 

Po príchode do dejiska MS, kde sme 

boli hosťami usporiadateľov, nás 

prijal generálny sekretár svetového 

hokeja Gűnter Sabetzky, ktorému 

sme odovzdali zdravicu nášho ho-

kejového zväzu. Od príchodu do Ka-

towíc sme navštívili všetky stretnu-

tia druhej polovice majstrovstiev, 

ktoré vyvrcholili pre nás najkrajšie-

-Československo sa stalo majstrom 

sveta aj majstrom Európy. Jedným 

z veľkých a nezabudnuteľných zá-

žitkov pre nás bolo prijatie v našej 

hráčskej kabíne počas prestávky po-

sledného zápasu nášho mužstva, 

kedy sme už boli istými majstrami. 

Na pamiatku sa nám podpísali všet-

ci hráči spolu s výbornými tréner-

mi Karlom Gutom a Jánom Star-

ším na naše textilné reklamy, ktoré 

sme nosili počas pochodu. S našimi 

dojmami a zážitkami sme sa s fanú-

šikmi podelili cez mikrofón vo vstu-

poch s kamarátom ČS-rozhlasu Ga-

bom Zelenayom, ktorý bol aj našim 

dobrým sprievodcom. O niekoľ-

ko dní začínajú ďalšie MS v hokeji 

v Rusku. Bolo by nádherné pre slo-

venských fanúšikov zažiť podobný 

scenár aj v tomto roku. 

Ivan Madara

Kamaráti chodci spomínajú

Tribúna haly Rondo – zľava I. 

Madara, M. Filus, J. Osvald, D. 

Horák  foto Archív autora 

Deti spoznávali prírodu  foto Archív autora
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Prinášam vám rozhovor s Ing. 

Michalom Čížom, ktorý je nie 

len tvorcom rozprávky ,,Ako 

baník k zlatu prišiel“, ale je aj 

autorom zaujímavého videa 

o Banskej Štiavnici, s ktorým 

vyhral 1.miesto v krajskom 

kole súťaže amatérskych videí 

Cineama.

1. Čo Ťa viedlo k vytvoreniu ta-

kéhoto videa?

Je to moja záľuba, vždy si rád priv-

stanem na východ slnka, keď viem, 

že ma čakajú nádherné pohľady, no 

a potom sa s nimi veľmi rád pode-

lím. Ja si aj často potrebujem vy-

behnúť na čerstvý vzduch, takže 

vždy keď je zaujímavé počasie, ne-

musím nad tým dlho rozmýšľať. 

Najprv som len fotil, no teraz ma 

viac zaujali videá a tých je o Štiavni-

ci zatiaľ málo.

2. Čo si chcel týmto videom uká-

zať Štiavničanom?

Video nebolo robené len pre Štiav-

ničanov, ale pre kohokoľvek. Celá 

moja séria ročných období pouka-

zuje na to, ako sa Banská Štiavnica 

mení počas roka, ale aj počas dňa. 

A možno to aj niekoho inšpiruje trá-

viť viac času vonku, čo verím, že ne-

bude na škodu.

3. Chcel by si natočiť aj iné mestá 

alebo miesta? Ktoré by bolo po 

Banskej Štiavnici?

Navštívil som obrovské množ-

stvo miest, mám prejdených sko-

ro 50 krajín a  musím povedať, že 

som ešte nenašiel také pekné mesto 

ako je Banská Štiavnica. Na tom sa 

zhodne viacero cestovateľov. Video 

o  inom meste sa nechystám robiť, 

bolo by to aj časovo náročnejšie, vy-

chytať tie najlepšie momenty, naj-

mä čo sa týka počasia. Skôr chcem 

spraviť ešte dokument o  Štiavnic-

kých vrchoch a video o Slovensku, 

ale zábery budem zbierať ešte as-

poň 2 roky.

4. Ktorý záber vo videu sa Ti naj-

viac páči?

Mám najradšej pohľady z  Hornej 

Resly a z Ottergrundu, to sú moje 

najobľúbenejšie miesta. A ešte je je-

den z najkrajších aj pohľad z opač-

nej strany, čiže z  Ružovej ulice. 

Štiavnica vďaka terénu a množstvu 

historických pamiatok poskytuje 

nespočetne veľa pekných pohľadov 

a aj preto ma to baví a nachádzam 

stále niečo nové.

5. Aký je postup pri realizácií ta-

kéhoto videa?

Je to kombinácia všetkého možné-

ho. Okrem klasických videí, sú tam 

spomalené zábery –na tie už treba 

mať špeciálnu kameru, aby boli ply-

nulé a nerozmazané. Ďalej sú to ,,ti-

me-lapsy“, ktoré sú časovo náročné, 

napr. pri zachytení pohybu hviezd 

výroba 5 sekundové ho videa trvá 

aj hodinu. Ale výsledok stojí za to! 

Vidieť aj presun tieňov v rámci dňa, 

presun oblakov atď. Ešte novin-

kou sú ,,hyper-lapsy“, to je tiež ča-

sozber, ale v pohybe. Napríklad mu-

sím každých 20 cm spraviť jeden 

záber a z toho sa potom vytvorí vi-

deo. Takto som sa posúval Trotuá-

rom asi hodinu.

Za rozhovor ďakuje

Filip Golian

Život Banskej Štiavnice 
počas ročného obdobia

Pohľad na Štiavnicu  foto Štúdio Končiar

Ich možnosti sú obmedzené. 

Ťažké zdravotné postihnutie nedo-

voľuje klientom špecializovaného 

zariadenia Domova Márie žiť plno-

hodnotným životom. Našou sna-

hou je spríjemňovať im pobyt u nás 

všetkými možnými spôsobmi. Na-

posledy sa nám to podarilo v  uto-

rok 27. apríla, keď sme boli na výle-

te. Hneď po raňajkách sa „výletníci“ 

vychádzkovo vyobliekali a pomaly 

vychádzali na parkovisko, kde bolo 

pre nich pripravené auto. Už samot-

ná cesta s vyhliadkou na panorámu 

Banskej Štiavnice, čerstvo rozkvit-

nuté stromy a zvlášť biele čerešne, 

bola pre nich nezabudnuteľným zá-

žitkom. Cieľom cesty však bol ne-

ďaleký pivovar, na prehliadku kto-

rého sa všetci veľmi tešili. Ochotní 

a veľmi milí zamestnanci pivovaru 

ich previedli celým areálom, uká-

zali a vysvetlili im postup pri výro-

be a uskladnení piva a predviedli im 

svoje výrobky. Najočakávanejšou 

časťou prehliadky však bola ochut-

návka rôznych (samozrejme neal-

koholických) druhov piva. Pri od-

chode dostali aj drobné darčeky, 

ktoré ich veľmi potešili. A nás pote-

šila nielen radosť a spokojnosť na-

šich klientov, ale aj pocit, že okolo 

nás žijú príjemní ľudia, ochotní ve-

novať svoj čas, pozornosť a úsmev 

pre nich cudzím a zdravotne znevý-

hodneným klientom Domova Má-

rie. Ďakujeme. 

Domov Marie, Banská Štiavnica

Výlet

Klienti Domova Mária v pivovare Vyhne  foto Archív DM

Fáranie
V stredu 20.4. navštívilo 18 čle-

nov SZTP v Banskej Štiavnici 

Banský skanzen v prírode v areáli 

Ondrej šachty. So záujmom si pre-

zreli expozície na povrchu, hlavne 

prevádzkové budovy. Nasledovala 

prehliadka podzemných priesto-

rov súčasne s banskou techni-

kou, čo zanechalo u prítomných 

hlboký dojem, keďže väčšina z 

nich bola v banských podzem-

ných priestoroch prvýkrát. Za vy-

nikajúce sprevádzanie, odborný a 

pútavý výklad ďakujeme pánovi 

Ing. Ondrejovi Michnovi. Na zá-

ver spoločného dopoludnia sme 

pohostení chutnou pizzou u p. 

Erneka, ktorému týmto chceme 

spolu s rýchlym a milým personá-

lom poďakovať za príjemné chvíle 

strávené v pizzérii.

Ivan Madara

Dar od Lions 
Clubu 
Banská Štiavnica pre DSS

Lions Club je organizácia, ktorá sa 

zameriava na pomoc jednotlivcom 

a  komunitám a  pomáha   zlepšo-

vať tak ich kvalitu života. V tom-

to duchu navštívili členovia LC 

v  B. Štiavnici, páni Ľubomír Ba-

rák a Ľuboš Maruniak, Domov so-

ciálnych služieb pre deti, mládež 

a dospelých s mentálnym postih-

nutím pri SČK v B. Štiavnici, aby 

poskytli našim klientom vecný 

dar v hodnote 250 €. Ide o špeci-

álnu pomôcku pre klienta s poru-

chou autistického spektra. Za po-

skytnutie tohto daru za všetkých 

našich klientov Lions Clubu v  B. 

Štiavnici ďakujeme. 

Andrea Kočalková
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Aktuálne filmy v kine Akademik

Piatok 6.5. o 19:30 hod.
Nedeľa 8.5. o 19:30 hod.Nedeľa 8.5. o 19:30 hod.

NÁvšTevNíci 3: NÁvšTevNíci 3: 

RevolúciARevolúciA

Komédia, Francúzsko/Belgicko/ČR, Komédia, Francúzsko/Belgicko/ČR, 
2016, 109 min, MP, Vstupné: 4 €. 2016, 109 min, MP, Vstupné: 4 €. 
Doba nezvratných sociálnych kotrmel-Doba nezvratných sociálnych kotrmel-
cov by zamotala hlavu komukoľvek a cov by zamotala hlavu komukoľvek a 
klasicky usporiadaná dvojica zo stre-klasicky usporiadaná dvojica zo stre-
doveku doveku „sluha a jeho pán“„sluha a jeho pán“ to bude mať  to bude mať 
dvojnásobne ťažké. Toľkými situačný-dvojnásobne ťažké. Toľkými situačný-
mi gagmi, šialenými situáciami dia-mi gagmi, šialenými situáciami dia-
lógmi a hláškami sa už žiadna iná re-lógmi a hláškami sa už žiadna iná re-
volúcia nebude môcť nikdy pochváliť. volúcia nebude môcť nikdy pochváliť. 
A slávny tyran Robespierre si bude A slávny tyran Robespierre si bude 
priať, aby týchto dvoch magorov nik-priať, aby týchto dvoch magorov nik-
dy nestretol.dy nestretol.

Sobota 7.5. o 19:30 hod.Sobota 7.5. 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 €.

Nedeľa 8.5. o 17:00 hod.Nedeľa 8.5. o 17:00 hod.

KNihA džUNgleKNihA džUNgle

Dobrodružný/Dráma/Fantasy, USA, Dobrodružný/Dráma/Fantasy, USA, 
2016, Vstupné: 4 €2016, Vstupné: 4 €

Utorok 10.5. o 19:30 hod.Utorok 10.5. o 19:30 hod.

Príbeh lesAPríbeh lesA

Dokumentárny, Francúzsko, 2015, Dokumentárny, Francúzsko, 2015, 97 97 
min, MP, Vstupné: 3 € /ČSFD 79%/. min, MP, Vstupné: 3 € /ČSFD 79%/. 
Po úchvatných dokumentoch Putova-Po úchvatných dokumentoch Putova-
nie vtákov a Oceány, prichádza dvoji-nie vtákov a Oceány, prichádza dvoji-
ca Jacques Perrin a Jacques Cluzaud ca Jacques Perrin a Jacques Cluzaud 
s Príbehom lesa. Nie toho tropického s Príbehom lesa. Nie toho tropického 
pralesa s exotickými zvieratami, ale pralesa s exotickými zvieratami, ale 
toho nášho, ktorý máme na dosah, a toho nášho, ktorý máme na dosah, a 
ktorý pulzuje prekvapivo bohatým ži-ktorý pulzuje prekvapivo bohatým ži-
votom. Tvorcovia nakrúcali dokument votom. Tvorcovia nakrúcali dokument 
štyri roky, s využitím tých najmoder-štyri roky, s využitím tých najmoder-
nejších technológií, na desiatkach loka-nejších technológií, na desiatkach loka-
lít po celej Európy, dokonca sami žili v lít po celej Európy, dokonca sami žili v 
lese so sledovanými divokými zvierata-lese so sledovanými divokými zvierata-
mi. Iba vďaka unikátnym metódam na-mi. Iba vďaka unikátnym metódam na-
krúcania dokážu autenticky prerozprá-krúcania dokážu autenticky prerozprá-
vať príbeh lesa od doby ľadovej až po vať príbeh lesa od doby ľadovej až po 
súčasnosť a zachytiť vzrušujúci kolo-súčasnosť a zachytiť vzrušujúci kolo-

beh života v ňom, ktorý ohromí dospe-beh života v ňom, ktorý ohromí dospe-
lých aj detských divákov.lých aj detských divákov.

Štvrtok 12.5. o 19:30 hod.Štvrtok 12.5. o 19:30 hod.

CApTAiN AMericA: CApTAiN AMericA: 

Civil wArCivil wAr

Akčný/Dobrodružný/Sci-Fi, USA, Akčný/Dobrodružný/Sci-Fi, USA, 
2016, 148 min, MP:12, Vstupné: 4 €2016, 148 min, MP:12, Vstupné: 4 €
Captain America: Občianska vojna sa Captain America: Občianska vojna sa 
odohráva v čase, keď Steve Rogers odohráva v čase, keď Steve Rogers 
prevzal vedenie novo sformovaného prevzal vedenie novo sformovaného 
tímu Avengers, ktorý sa naďalej snaží tímu Avengers, ktorý sa naďalej snaží 
chrániť ľudstvo. Dôjde však k ďalšie-chrániť ľudstvo. Dôjde však k ďalšie-
mu incidentu, v ktorom zohrajú Aven-mu incidentu, v ktorom zohrajú Aven-
gers nešťastnú úlohu. Politické tlaky gers nešťastnú úlohu. Politické tlaky 
vyústia vo vytvorenie systému zod-vyústia vo vytvorenie systému zod-
povednosti vedenému vládnou orga-povednosti vedenému vládnou orga-
nizáciou, ktorá na tím super-hrdinov nizáciou, ktorá na tím super-hrdinov 
dohliada a riadi ho. Nová skutočnosť dohliada a riadi ho. Nová skutočnosť 
Avengers rozdelí na dva tábory. Je-Avengers rozdelí na dva tábory. Je-
den vedie Steve Rogers, ktorá obhaju-den vedie Steve Rogers, ktorá obhaju-
je slobodu Avengers, aby mohli brániť je slobodu Avengers, aby mohli brániť 
ľudstvo bez vládnych zásahov. Druhý ľudstvo bez vládnych zásahov. Druhý 
vedie Tony Stark, ktorý prekvapivo vedie Tony Stark, ktorý prekvapivo 
zastáva myšlienku vládneho dohľadu a zastáva myšlienku vládneho dohľadu a 
zodpovednosti. zodpovednosti. 

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.15/2016: 

„Poznávanie pravdy je zdravie ľudské-

ho ducha.“ Výhercom sa stáva Mgr. 

Viera Bačíková, Železničiarska 

6, Banská Štiavnica. Srdečne bla-

hoželáme! Tento týždeň hráme o 

poukážku na konzumáciu v hod-

note 10,-eur v pizzérii, reštaurá-

cii 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 16.5.2016.

V tajničke sa ukrýva Poľské príslo-

vie: (Tajnička)

A., Tkaný obraz, mal vedomosť, 

mizni, dioptria,

B., 3.časť tajničky,

C., Abakus, patriaci Naomi, nie 

mnoho,

D., Styk, bil, ruský spisovateľ,

E., Iniciálky herca Gereho, inam, 

Anno Domini, kalí, osobné zámeno,

F., 988 (v Ríme), nemecký mytolo-

gický boh, časti oblekov, bol nao-

pak,

G., Útok, Ilona, sutiny,

H., Obyvateľ Tatárska, zostávaj, 

diera,

I.,  Erotoman, argón, spevácka sku-

pina, áno (po rusky),

J., Poloha pri ležaní, agát (nárečo-

vo), vec v esperante, eden,

K., Ampér, mesto neďaleko Bystri-

ce, 51 (v Ríme), ženské meno,

L., Koniec tajničky, v poriadku,

1., Ukazovacie zámeno, Začiatok 

tajničky, spojka,

2., Róbert, hudobný nástroj, Slo-

venské železiarne,

3., Belgický spevák, Maťo (bez mäk-

čeňa), tuto (česky),

4., Severovýchod, lotéria, bojove 

umenie – cvičenie, označenie rus-

kých lietadiel,

5., Muž, ochotne, ruské mesto, 

Eman,

6., Ruská rieka, plošná miera, 1049 

(v Ríme), pracovník na krosnách, 

predložka 2.pád,

7., Zasa, meno Mojsejovej, loďka,

8., Staroveký kočovník, kniha snov, 

rieka (španiesky),

9., Značka zlata, 49 (v Ríme), poľ-

nohospodárska plodina, nie vpre-

du,

10., Spoluhlásky v slove lorna, po-

núka, akt,

11., Predložka, 3.pád, navíja, 100A, 

jazyk Ruský (skr.),

12., Dajaká, Parížsky zámok, obil-

nina,

13., Na policu, to, Daniel,

14., Dueto, 2.časť tajničky, pod-

mienková spojka.

Pomôcky: Rio, hle, kata, Riga, No-

mád, Nosov, obrad, Adamo.

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

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

Kupón č. 17
Krížovka
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Každoročne vyhlasuje POS 

v Žiari nad Hronom regionálnu 

súťaž v interpretácii sloven-

skej ľudovej piesne „Červené 

jabĺčko“. 

Aj tento rok sa jej zúčastnili žiaci zá-

kladných škôl a základných umelec-

kých škôl z  Novej Bane, Žiaru nad 

Hronom, Župkova a Banskej Štiav-

nice. ZUŠ v Banskej Štiavnici repre-

zentovali traja žiaci speváckej triedy 

Ireny Chovanovej Danielka Kminia-

ková, Ninka Buzalková a Pavol Cho-

van. Vybrali si po dve ľudové piesne. 

Prvá pieseň so sprievodom akorde-

ónu (p. uč. ZUŠ Jozef Chládek) bola 

náladou clivejšia, pomalšia, druhá 

spievaná „a capella“ kontrastná rých-

lejšia, rázna a  interpretačne nároč-

nejšia. V prvej kategórii 6-10 ročných 

súťažilo deväť detí.  Popri skvelých 

výkonoch dievčeniec z Novej Bane si 

naša Danielka Kminiaková vyspieva-

la ako najlepšia nie len „zlaté pásmo“, 

ale i  postup na krajskú prehliadku 

v interpretácii ľudovej piesne „Hron-

secká lipová ratolesť.“ 28. mája 2016 ju 

bude v Hronseku sprevádzať ľudová 

hudba a my zo ZUŠ-ky jej budeme 

tuho držať palce, aby tak ako v Žiari 

oslovila pekným výkonom prítom-

ných divákov. Ninka Buzalková v 2. 

kategórii (11-15 roční) svojím výko-

nom potešila porotu i prítomných di-

vákov piesňami „Hej, slniečko horúce“ a 

„Akože ja, ako“. Vyspievala si tiež „zla-

té pásmo“. V tej istej kategórii 11 roč-

ný Pavol Chovan zaujal slovenskými 

ľudovými piesňami „Spievaj si dievčat-

ko“ a „Ešte ja raz“ . V konkurencii 12 

speváčikov bol pre odbornú poro-

tu najpresvedčivejší a za jeho výkon 

mu udelili „zlaté pásmo“ s postupom 

na krajskú prehliadku „Detský hudob-

ný festival“. Ten sa bude v tomto roku 

konať 6. mája v Kokave nad Rimavi-

cou. Ďakujeme odbornej porote pod 

vedením pani učiteľky spevu Lýdie 

Kubišovej zo ZUŠ v  Žiari nad Hro-

nom za povzbudenie, ocenenie detí 

a práce pánov učiteľov. 

Irena Chovanová

Červené jabĺčko s príchuťou postupu

Účastníci regionálnej súťaže  foto Archív ZUŠ 

Šesť netradičných miest v 

Banskej Štiavnici sprístupní 

na jeden večer svoje priestory 

verejnému čítaniu z kníh 

šiestich európskych autorov.

„Naše mesto sa po tretíkrát zapája do 

medzinárodného podujatia s názvom 

Noc literatúry,“ vysvetlil Tomáš La-

zar, organizátor podujatia v Banskej 

Štiavnici. „Tento rok sme sa presunu-

li z centra nižšie, smerom ku „Križovat-

ke“, kde je rovnako mnoho atraktívnych 

priestorov, ktoré ostávajú pre verejnosť 

zatvorené. Návštevníci sa napríklad do-

stanú do jednej z výrobných hál samotnej 

Plety. Zaujímavé to bude ako pre mladšie 

ročníky, ktoré Pletu ešte zažiť nemohli, 

tak i ľudí, ktorí tam pracovali. Na tomto 

mieste umelecké čítanie určite nezažili.“ V 

priestore, ktorý je ešte dnes plný pra-

covných stolov a priadze si návštevní-

ci budú môcť vypočuť ukážku z českej 

knihy Žitkovské bohyne od Kateřiny 

Tučkovej, a to v prevedení dlhoroč-

ného zamestnanca Plety Víťa Lazara. 

Okrem Plety sa bude čítať v Remesel-

níckom dome, v ateliéri Arpáda Pála 

v Schindlerke, v pamätnej izbe Joze-

fa Horáka v ZŠ J. Horáka, na „padlá-

ši“ v Barbore a pri zvonici na Zvono-

vom vŕšku. Na jednotlivých miestach 

budú čítať rôzne osobnosti zo Štiav-

nice a slovenskej kultúrnej scény – 

výtvarník Arpád Pál, lekárka Ľubo-

míra Romanová, moderátor Rudy 

Rus, herec Roman Luknár a Lenka 

Koledová. „Čítať sa bude v stredu 11. 

mája 2016 od 18. do 21. hod. na všet-

kých miestach súčasne, preto vaša trasa 

môže začať na ktoromkoľvek mieste. Čí-

tať sa bude v 30 minútových intervaloch, 

pričom 15 minút sa číta a 15 minút je na 

presun na ďalšie miesto. Diváci tak majú 

možnosť stihnúť počas noci prejsť všetky 

miesta,“ vysvetlil priebeh akcie Tomáš 

Lazar. Podujatie sa snaží poukázať na 

literatúru a jej úlohu v spoločnosti. 

„Na každom z uvedených miest dostane-

te brožúrku s mapkou a podrobnými in-

formáciami. Účastníci môžu navyše na 

každom navštívenom mieste získať pe-

čiatku. Kto zozbiera všetkých šesť pečia-

tok, bude zaradený do žrebovania o kniž-

né tituly, z ktorých ukážky sa budú počas 

Noci literatúry čítať,“ doplnil Tomáš 

Lazar. Tie venuje České centrum a 

Antikvariátik, organizátor podujatia 

v Banskej Štiavnici. Záverečné „lite-

rárne ponocovanie“ a žrebovanie súťa-

že sa uskutoční vo Vinocentre po 21. 

hod. Vstup na podujatie je bezplat-

ný. Kompletný program nájdete na 

stránke www.antikvariatik.sk/kultu-

ra.  TL

Noc literatúry 2016 
v Banskej Štiavnici: Čítať sa bude aj na cintoríne

Naše mamičky 
budú mať svoj sviatok…

S mesiacom máj sa nespája len me-

siac lásky, ale je aj mesiacom, v kto-

rom je deň našich mamičiek. Práve 

8.mája si pripomenieme Deň ma-

tiek. Mamičky sú najdrahšie oso-

by, ktoré veľmi ľúbime. Sú tie, ktoré 

nás vychovávali, učili prvým slo-

vám, krokom a boli s nami každý 

deň. Vždy boli a sú nám na pomo-

ci, keď dieťa potrebuje svoju ma-

minku. Vážme si ich, hovorme im 

ako veľmi ich ľúbime, že im ďaku-

jeme za všetko čo pre nás urobili... 

Preto aj ja, spolu s bratom, Ti ďaku-

jeme za všetko čo si pre nás urobi-

la a robíš... Ďakujeme Ti za vzácny 

a krásny čas, ktorý si nám venova-

la. Láskavé srdce, ktoré nikdy ne-

prestane ľúbiť a my neprestaneme 

ľúbiť Teba. Si skvelá maminka, ďa-

kujeme za výlety, voľné dni trávené 

pri Tebe. Chceme sa aj ospravedlniť 

za chvíle, keď ako malé nepočúvne 

deti, sme ťa aj nahnevali. Prepáč! 

Maminka, znamenáš pre nás veľa... 

Ďakujeme, že Ťa máme a ľúbime Ťa 

a vždy budeme... 

pripájam básničku pre Teba:

Tebe mamička

,,Za Tvoju nehu mamička, za Tvoju 

veľkú lásku, za starosť, bozky na líčka, 

za každú pribudnutú vrásku na Tvojej 

tvári, na dlaniach, čo zrobené sú celé, 

nech táto malá básnička, tlmočí vďaky 

tisíceré.“

S láskou a vďakou synovia Fifo a To

ny...                                       Filip Golian

Čítať, počúvať, kresliť

V rámci mesiaca knihy sa v jedálni 

našej školy uskutočnil tradičný či-

tateľský maratón pre 3. – 5. ročník. 

Čítali sme zaujímavú knihu o  na-

šom regióne - Štiavnickí permoní-

ci od autorky Zuzany Boďovej. Žiaci 

prezentovali svoje čitateľské zruč-

nosti a zároveň počas čítania tvorili 

pexeso, ktoré súviselo s textom. Ilu-

strácie sa vydarili. Porota najkrajšie 

vybrala. Pexeso bude slúžiť ako vy-

učovacia pomôcka. Z  každej triedy 

bol ocenený najlepší čitateľ – Kráľ či-

tateľov.

Výsledky jednotlivých tried:

III.A: Alex Hocková

III.B: David Zachar

IV.A: Bibiana Macková

V.A: Lenka Mojičková

V.B: Emma Melicherčíková

Gratulujeme víťazom a tešíme sa na 

budúci ročník pri zaujímavej knihe.

Ďurovičová, 

Ciglanová, Kondrátová

Herec Ľ. Kostelný číta v učebni kaligrafi e, SPŠ Mikov.  foto L. Lužina
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Oblastné majstrovstvá OBFZ ZH

19. kolo sa odohralo 30.4.2016

Sitno Banská Štiavnica - TJ Inter Hor-

ná Ves 3:0 (3:0)

Góly: 1. min. Kminiak z p.k., 19. min. 

Chmelina, 33. min. Kmeť

Zostava: Pažout – Číž, Hanzlík P., 

Necpal, Kušion, Chmelina, BarákN., 

Kmeť, Beňadik (90.Hanzlík A.), Kmi-

niak, Roško (75.Neuschl)

Za ideálneho futbalového počasia na-

stúpilo naše mužstvo v zápase proti 

vedúcemu mužstvu tabuľky. Je pote-

šujúce, že v dobrom výkone z minu-

lého kola pokračovalo i na domácom 

ihrisku a od prvej minúty ukázali hos-

ťom kto je pánom na ihrisku.

Úvod do zápasu nám vyšiel ako v 

dobrom sne. Už v 1. min. vnikol dra-

vo s loptou do šestnástky hostí medzi 

dvoch hráčov Chmelina,tí ho faulova-

li .Nariadený pokutový kop premenil 

Kminiak vo vedúci gól. Roškova pek-

ná strela z pravej strany v 5. min., len 

tesne minula pravú žrď brány hostí. 

Nášmu brankárovi dal vyniknúť nech-

tiac Beňadik v 10. min., keď centrova-

nú loptu hostí pred našu bránu pek-

nou hlavičkou usmernil pod brvno, 

no Pažout loptu vytisol ponad bránu. 

Následný rohový kop sme dobre ne-

odvrátili a strela hostí,ktorá bola nie-

koľkokrát tečovaná, skončila na žrdi 

našej brány. To bola prvá a posled-

ná gólová šanca hostí v zápase. Naše 

mužstvo i naďalej pokračovalo v dob-

rej hre a hru malo pod kontrolou. Po 

faule na Beňadika v 19. min. zahrá-

val Kminiak z ľavej strany priamy kop. 

Jeho prudká lopta do 16-tky hostí na-

šla Necpála, ktorý trafi l na bránko-

vej čiare brankára hostí, ale odraze-

nú loptu Chmelina prudko poslal do 

siete. O niekoľko minút sme sa teši-

li znovu. Kušion v 33. min. zahrával 

rohový kop, na jeho centrovanú lop-

tu nádherne vyskočil najvyšší muž 

na ihrisku a nechytateľnou hlavičkou 

znovu menil skóre zápasu. Za polho-

dinu hry chlapci rozhodli o osude ce-

lého zápasu.

I po prestávke sme pokračovali v dob-

rej hre i napriek tomu, že sa nám už 

nepodarilo skórovať, sme si vypraco-

vali šance, ktoré volali po góle a kto-

ré potešili oko diváka. Kminiak v 48. 

min., peknou prihrávkou vysunul Ba-

ráka,tomu sa však z uhla nepodari-

lo prekonať brankára. Prudká strela 

Kminiaka z pravej strany v 58. min., 

rozvlnila iba bočnú sieť brány hostí. 

Veľmi pekná akcia Baráka a Kminiaka 

v 71. min sa skončila strelou nášho ka-

noniera, ktorá zatriasla brvnom brány 

hostí. Za zmienku stojí i šanca Beňa-

dika, ktorú zakončil iba slabou strelou 

do náručia brankára. V ďalšom prie-

behu naše mužstvo kontrolovalo hru 

a hostí do žiadnej šance už nepusti-

lo. Po záverečnom hvizde rozhodcu 

mohli diváci odchádzať zo štadióna 

po dlhom čase spokojní z predvedenej 

hry nášho mužstva a zaslúženej výhre 

nad lídrom tabuľky.

IV. liga dorast

21. kolo hralo sa 30.4.2016

FK 1928 Jasenie - Sitno Banská Štiav-

nica 0:9 (0:5)

Góly: 18., 45., 52., 54. min. Šemoda, 

2., 34. min. Binder Š., 63., 73. min. 

Binder O., 32. min. Meňuš L.

Zostava: Dudák – Nedoroščík, Binder 

Š., Kuma, Vilmon, Hrabko (62. Daub-

ner), Šemoda, Javorský, Šuhajda, Me-

ňuš, Greguš (58. Binder O.)

Strelecké hody nášho mužstva na ih-

risku súpera.

II. liga starší žiaci

19. kolo hralo sa 30.4.2016

OŠK Rádzovce - Sitno Banská Štiavni-

ca 7:1 (2:1)

Góly: Valovič

II.liga mladší žiaci

19. kolo hralo sa 30.4.2016

OŠK Rádzovce - Sitno Banská Štiavni-

ca 1:3 (0:1)

Góly: Parilla 2, Glézl

Kto? Kedy? a S kým?

Oblastné majstrovstvá OBFZ ZH

20. kolo hrá sa 8.5.2016 o 16.30 hod.

TJ Partizán Veľká Lehota - Sitno Ban-

ská Štiavnica

IV.liga dorast

22. kolo hrá sa 7.5.2016 o 14.00 hod

Sitno Banská Štiavnica - ŠK Selce

II.liga starší a mladší žiaci

20. kolo hrá sa 7.5.2016 o 10.00 hod. 

a 12.00 hod.

Sitno Banská Štiavnica - MFK Detva

Ivan Javorský

Jasné víťazstvo nad lídrom

V Budapešti sa konali školské 

MS v cezpoľnom behu. 

Slovensko reprezentovalo 24 

pretekárov zo SŠ a z toho iba 

dvaja pretekári sa dostali do 

nominácie - Marko a Švenková 

žiaci ZŠ Jozefa Horáka. 

Výpravu dopĺňal ako vedúci národ-

ného tímu dievčat tréner a učiteľ 

na spomenutej škole Robert Pet-

ro. Národný tím dievčat skončil na 

10.mieste z 12 štátov. Žiaľ nedari-

lo sa Terke, keď zdravotné problé-

my jej nedovolili dokončiť pretek. 

V národnom tíme chlapcov si skve-

le počíňal Marko, keď dobehol na 

40. mieste /72 štartúcich/ a z druž-

stva Slovákov skončil druhý o pol 

sekundy za Vrbovským. Národný 

tím chlapcov skončil na 8.mieste. 

Gratulujem k výbornému výkonu 

a skvelej reprezentácii našej školy. 

Verím, že o 2 roky v Paríži, kde už 

bude okrem Marka môcť štartovať 

aj Barbora Švenková, urobíme po-

sun vpred a vrátime sa ešte s väčšou 

spokojnosťou.

Róbert Petro

Ján Marko a Terézia Švenková 
na školských Majstrovstvách sveta v cezpoľnom behu

Futbal
II. liga MŽ JUH

FK Sitno Banská Štiavnica - FK 

Filjo Fiľakovo 1:0. Gól: 23" Knie-

bugl (kuna). Vedeli sme, že nás 

čaká veľmi ťažký zápas, ale až ta-

kúto drámu by nevymyslel ani Jo-

zef Karika vo svojich knižných 

hororoch (vrelo doporučujem). 

Pondelok štiavnické pedikérky 

predĺžia otváracie hodiny, lebo 

naše mamy prišli o všetky nechty. 

Stretli sa 2 mužstvá s vynikajúcou 

defenzívou a čakalo sa len na chy-

bu súpera. I keď sme mali viacej z 

hry a naši útočníci neustále atako-

vali, jediný gól padol po dôraznej 

hre v bránkovisku, kde ešte David 

Kováčik skončil v sieti bez lopty, 

ale Filip Kniebugl už s loptou. Naši 

obrancovia Šimon Hikl, Martin 

Markisák Neubauer, Matúš Čer-

venák zatiahli roletu a bolo vyma-

ľované. Je potešujúce i keď strá-

came hráčov s veľkým talentom, 

nahrádzajú ich chlapci so srdcom, 

disciplínou a hlavne chuťou tréno-

vať a baviť sa futbalom, lebo talent 

je len 50% úspechu.

II. liga SŽ JUH

FK Sitno Banská Štiavnica - FK 

Filjo Filakovo 0:0

Naši chlapci zahrali veľmi dobrý 

futbalový zápas plný bojovnosti a 

nasadenia počas celých 70 minút 

prekvapili hlavne Samuel Turcer 

a Zdenči Hrudnik Jaklavor, kto-

rí bojovali až za hranicou svojich 

schopnosti. Ku koncu zápasu nás 

skvele podržal brankár Matej Pa-

lov sériou 4 bravúrnych zákrokov. 

Gratulujeme chlapcom.

II.LIGA MŽ U13 SK. JUH

OŠK Radzovce - FK Sitno Banská 

Štiavnica 1:3 (0:1)

Zápas, ktorý sme chceli odohrať v 

tréningovom tempe za skoro zme-

nil na veľkú drámu. Naši mlad-

ší donútili trénera vstať z lavičky 

a 15 min riadiť zápas spoza po-

strannej čiary. Po strelení 3 gólov 

súper prestal hrýzť a mohli sme 

pokojne dohrať. Najlepšími hráč-

mi na ihrisku boli jednoznačne 

brankári u súpera (Obelix), u nás 

Aďo Šimo (Kýblik)

II.LIGA SŽ U15 SK. JUH OŠK

Radzovce - FK Sitno Banská Štiav-

nica 7:1 (2:1)

Do polčasu sme ešte zo súperom 

vládali držať krok, no po prestáv-

ke nám došli sily a bez možnos-

ti striedania sme sa len prizera-

li ako súper za pokriku "dere-dere" 

hrá futbal.

Richard Neubauer

Tréner Petro so svojimi úspešnými zverencami  foto Archív autora
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sn@banskastiavnica.skINZERCIA

služby

inzercia

  Predám chatku s pozemkom, te-

l.č.: 0915 435 890

  Predám 2-izbový tehlový byt v ti-

chej lokalite pod Kalváriou. Cena 29 

000,-eur. Kontakt: 0948 282 484

  Predám 3-izbový byt v B.Štiavnici 

(lokalita Križovatka). Byt je nepre-

robený, tel.č.: 0904 255 355

  Predaj 3-izbového bytu vo Sv. An-

tone. Cena a info na tel.č.: 0907 537 

874

  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 

125ccm, tel.č. 0908 618 563

reality

prácappppppppppppp

  Hľadáme kuchárov a čašníkov 

do pripravovanej prevádzky pod 

Kalváriou. Životopisy posielajte 

na restauraciabs@gmail.com. Bliž-

šie informácie na osobnom poho-

vore.

  Prijmeme do verejnej Lekárne 

HELIOS pod poštou farmaceutic-

kého laboranta a sanitára. Kon-

takt: 0903 264 142

najlepšie ceny v meste

CITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

0,55/km
v BS

U nás máte pizze už od 2,50 € 
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

Ponúkam prácu 
na stavbách formou 

živnosti alebo 
na dohodu.

Kontakt: 0915 18 14 10

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

Pod Tatrami v L.Mikuláši 

sa 30.4. - 1.5.uskutočnil už 

6.ročník Veľkej ceny Liptova. 

Za klub SiBŠ štartovala len Alexan-

dra Nemčoková a spomedzi 303 

pretekárov z 29 klubov stála 6 krát 

na stupni víťazov. V disciplínach 

100m M časom 1:20,76, 50m M 

34,15 a 200m VS 2:31,68 3 krát na 

3.mieste. V pretekoch na 50m VS 

31,72 100m VS 1:09,49 a 100m PP 

1:20,76 3 krát na 2.mieste. Na bu-

dúci víkend 14.5. sa chystáme do 

Žiliny, kde chceme opäť medailovo 

uspieť. Ďakujeme spoločnosti Impa 

za požičanie auta na preteky a a za-

mestnancom plavárne za podporu. 

SiBŠ

Veľká cena Liptova

Saša Nemčoková  foto SiBŠ

Atleti BS na Behu oslobodenia Budče  foto Archív autora

26.ročník Behu oslobodenia 

Budče absolvovalo aj 21 

pretekárov z ŠK Atleti BS.

Početné zastúpenie sme absolvova-

li aj vďaka fi nančnej podpory mes-

ta Banská Štiavnica a obetavých 

rodičov. Z pódiových umiestnení 

dobehli na treťom mieste vo svojich 

kategóriách: Miroslav Vančo, Lau-

ra Jarotová, Filip Ivanič a Domini-

ka Pažická. Druhé miesta obsadili: 

Terézia Švenková, Jakub Škoda, Jo-

zef Gibala a Hana Hudecová. Víťaz-

mi vo svojich kat. boli: Peter Ursíny, 

Timea Potančoková, Barbora Šven-

ková a Ján Marko.

Gratulujem všetkým a verím, že na 

ďalších pretekoch na stupňoch víťa-

zov budú ďalšie mená.

Najbližší program ŠK Atleti BS: 6.5. 

Beh oslobodenia H.Ždane, 7.5. Slo-

venská atletická liga v B.Bystrici, a 

preteky na horských bicykloch – Vl-

koHron, 8.5. Levická päťka.

Róbert Petro

Beh oslobodenia Budče


