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V utorok 30.4. prijala 

primátorka nášho mesta 

Mgr. Nadežda Babiaková 

čínsku delegáciu podnikateľov 

v oblasti cestovného ruchu na 

Radnici v Banskej Štiavnici.

6-členná čínska delegácia vedená pá-

nom Liu Chuanlin z Liuzhou People 

'Congress Standing Committee pre-

javila veľký záujem o stretnutie so zá-

stupcami mesta Banská Štiavnice a to 

za účelom nadviazania priateľských 

vzťahov, porozumenia miestnemu tu-

ristickému priemyslu, jeho fungova-

nia a rozvoja.

Obchodná únia pre Strednú a  Vý-

chodnú Európu (Eastern and Central 

Europe Trade Union), prepája rôz-

nych obchodných partnerov z krajín 

Strednej a Východnej Európy a Číny 

s  cieľom posilniť vzťahy medzi fi r-

mami a regionálnou vládou ako pro-

striedok podpory ekonomiky, kultúr-

nej spolupráce a  rozvoja v  Strednej 

a Východnej Európe. Hlavnými part-

nermi Obchodnej únie pre Strednú 

a Východnú Európu sú Hospodárska 

komora, mestské a krajské úrady, uni-

verzity a  pod. Delegácia sa zaujíma-

la predovšetkým o  turizmus, kultú-

ru, v rámci ktorej naše mesto ponúka 

veľa možností, ale aj ďalšie jeho for-

my, zamerané najmä na miestne tra-

dície a zvyky.

Michal Kríž

Na základe zmlúv s Ministerstvom 

vnútra SR o dotácií zo štátneho roz-

počtu SR bude Mesto Banská Štiav-

nica realizovať čiastočnú obnovu 

– rekonštrukciu oboch hasičských 

zbrojníc slúžiacich dobrovoľným ha-

sičským zborom a to na Sládkovičo-

vej ulici súp. č. 66 a v časti Štefultov 

na Požiarnickej ulici súp. č. 274.

Na požiarnej zbrojnici na Sládko-

vičovej ulici budú prebiehať sta-

vebné práce vo vybraných čas-

tiach  interiéru, na úprave garáži 

s  vytvorením nového skladového 

priestoru, povrchovými úprava-

mi stien a podláh, novou elektro-

inštaláciou a  obnovou sociálne-

ho zariadenia na poschodí. Tieto 

práce sú v  hodnote 31  276eur, 

z  toho dotácia zo štátneho roz-

počtu je 29 925eur. Stavebné prá-

ce bude realizovať spoločnosť Re-

konbau, s.r.o., Banská Štiavnica. 

Samotné práce budú zahájené dňa 

29.4.2019 a ukončené podľa zmlu-

vy o dielo do 10 týždňov od zahá-

jenia prác.

Návšteva čínskej delegácie

Rekonštrukcie hasičských zbrojníc 
v majetku Mesta Banská Štiavnica

Čínska delegácia podnikateľov s primátorkou  foto Michal Kríž

�3.str.

United Nations

Cultural Organization

Banská Štiavnica 
a technické pamiatky okolia
Svetové tvo od roku 1993

Vstupné: 5€Vstupné: 5€

Nedeľa 5.5. o 19:30 hod.Nedeľa 5.5. o 19:30 hod.

MiA A BielY LevMiA A BielY Lev

SĽUK, MIRAMUNDO,SĽUK, MIRAMUNDO,
BUBLICZKIBUBLICZKI

Predaj lístkov:Predaj lístkov:
Informačné centrum

Banská Štiavnica
www.kultura.banskástiavnica.sk

Pozvánka 
Slovenský zväz protifašistických 

bojovníkov – Základná organizácia 

Banská Štiavnica. 

Pri príležitosti výročia ukončenia II. 

svetovej vojny si Vás dovoľujeme 

pozvať na spomienkový akt, kto-

rý naša ZO SZPB usporiada spolu 

s Mestom Banská Štiavnica, spojený 

s položením kytíc pri príležitosti 74. 

výročia víťazstva nad fašizmom, dňa 

7. mája 2019. 

Program začína o 14,00 pri Pamät-

níku padlých hrdinov (nad poštou):

– Štátna hymna,

– Báseň,

– Položenie kytíc,

– Príhovor zástupcu mesta Ban-

ská Štiavnica,

– Príhovor zástupcu SZPB,

– Hymnická pieseň.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Vladimír Poprac, predseda ZO

Jaroslav Dudík, tajomník ZO

Odznak mesta!
Srdce štiavnic-

kých patriotov 

musí zaplesať 

pri čítaní tej-

to správy. In-

formačné cen-

trum mesta 

naskladnilo dlhé roky nedostupné 

odznaky s erbom mesta. Prvých 60 

kusov je už dostupných za 2€.

Peter Chytil, IC BS
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30.4.

DIÁR
z programu

primátorky

22.4. v  Rádiu Slovensko medzi 

12:30 sa 13:00 hovorila bansko-

štiavnická rodáčka Magda Vášáryo-

vá, niekdajšia excelentná herečka, 

neskôr diplomatka, politička a  už 

niekoľko rokov predsedníčka Žive-

ny, spolku slovenských žien o  ak-

tuálnych vnútropolitických a  me-

dzinárodných problémoch, ako aj 

o  postavení žien v  SR a  vo svete. 

22.4. v  RTVS na Dvojke od 20:30 

dominovala speváčka a  hudobná 

skladačka, ktorá žije v Londýne, ale 

aj v B. Štiavnici v hudobno-drama-

tickom pásme o nej a  jej hudobnej 

skupine Moruša čierna. Názov toh-

to pásma bol „Život na živo“. 23.4. 

v Rádiu Devín od 8:10 zneli piesne 

Th e Beatles od ich prvých hudob-

ných vystúpení v r. 1960 až po tie 

najsvetoznámejšie. Pripomínam, 

že ich „dvorným“, taktiež svetozná-

mym fotografom bol banskoštiav-

nický rodák Dežo Hoff mann. 23.4. 

v Rádiu Regina medzi 9:00 – 12:00 

bola viac razy venovaná pozornosť 

Strednej odbornej školy lesníc-

kej v  Banskej Štiavnici v  súvislosti 

s tým, že na tento rok pripadá 100. 

výročie jej založenia. 23.4. v RTVS 

na Jednotke v Správach o 19:00 ako 

aj 27.4. o 19:00 a o 18:00 v Rádiu 

Slovensko bola reportáž o medziná-

rodnom festivale „Akademický Pre-

šov“. Hovoril aj iniciátor a  dodnes 

hlavný organizátor a riaditeľ už 53. 

ročníka tohto festivalu študent-

skej umeleckej tvorby exštiavničan 

prof. PhDr. Karol Horák, CSc.. Fes-

tivalu, ktorý trval od 23. do 26.4. 

bola venovaná pozornosť vo viace-

rých médiách aj v dňoch 24.-26.4.. 

24.4. v  Rádiu Lumen o  6:30 bola 

venovaná pozornosť Jurajovi Pal-

kovičovi (24.4.1763 – 21.1.1835), 

cirkevnému hodnostárovi, histori-

kovi, spisovateľovi, mecénovi, kto-

rý v r. 1787 – 1795 pôsobil ako kap-

lán v  Štiavnických Baniach. 27.4. 

v TV Markíza o 19:00 v Televíznych 

novinách bola reportáž o Štiavniča-

novi Matúšovi Macekovi, bývalom 

študentovi Strednej priemyselnej 

školy Samuela Mikovíniho v  Ban-

skej Štiavnici, kde študoval odbor 

geodézia-kartografi a a  kataster, 

ktorý vytvoril projekt, vďaka ktoré-

mu návštevník cez aplikáciu v mo-

bile uvidí ako určité miesto v našom 

meste vyzeralo na historických zá-

beroch kedysi a dnes. 

Ján Novák

Štiavničania, Štiavnica, 
médiá a súvzťažnosti

„Naši“ kandidáti
na europoslancov

25. mája budeme voliť poslan-

cov do Európskeho parlamentu. 

Medzi kandidátmi sú aj takí, kto-

rí mali, resp. ešte stále majú súvis-

losť s  Banskou Štiavnicou. Medzi 

kandidátmi strany Smer-SD na 2. 

mieste je JUDr. Miroslav Číž, ktorý 

má trvalé bydlisko v  Štiavnických 

Baniach a v  súčasnosti je jediným 

poslancom NR SR z nášho okresu 

a na 3. mieste je banskoštiavnický 

rodák Robert Hajšel, riaditeľ Kan-

celárie Európskeho parlamentu na 

Slovensku v Bratislave. Medzi kan-

didátmi za SNS je na 1. mieste Ing. 

arch. Jaroslav Paška, banskoštiav-

nický rodák, v  súčasnosti 1. pod-

predseda SNS a poslanec NR SR.

Ján Novák

Ešte raz 
o Štiavnických novinách

V ŠN zo dňa 17.4. mal svoje remi-

niscencie na naše noviny v  člán-

ku „Úprimná gratulácia“ Ján Petrík. 

Za všetkých ich doterajších tvorcov 

a prispievateľov ďakujem mu za vre-

lé slová uznania za všetky doterajšie 

ročníky týchto novín. Keďže zvlášť 

spomína na 1. číslo našich novín 

z marca 1990, pripomínam len, že 

J. Petrík bol vtedy ešte stále dlhoroč-

ným predsedom MsNV. Nakoniec 

ešte načieram do mojich materiálov 

a rád dávam na známosť, napr. aj bi-

lanciu dopisovateľov našich novín, 

aspoň z jedného roka, kým som bol 

ich šéfredaktorom. Podľa prehľa-

du vtedajšieho člena redakčnej rady 

a  jedného z  najplodnejších dopiso-

vateľov našich novín Štefana Kinku, 

v roku 1994 bol počet prispievateľov 

do týchto novín až 195. Aj to sved-

čí o mimoriadne intenzívnej a plod-

nej spätnej väzbe medzi tvorcami 

našich novín, ich čitateľmi a prispie-

vateľmi. Podobne tomu bolo aj pred 

rokom 1995, ale aj po tomto roku. 

Ján Novák

Zápis
Vážení rodičia, Materská ško-

la, Bratská č.9 Banská Štiavni-

ca Vás srdečne pozýva na Zápis 

detí do materskej školy na školský 

rok 2019/2020, ktorý sa uskutoč-

ní v dňoch od 2.5. do 10.5.2019

v  priestoroch riaditeľne materskej 

školy. Tešíme sa na Vás!

MŠ Bratská 9

INZERCIA

 Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

Účasť na Valnom zhromaždení 

OOCR v Banskej Štiavnici.

 Prijatie čínskych podnikateľov 

v oblasti cestovného ruchu.

Účasť na udeľovaní cien špor-

tovcom a  kolektívom za špor-

tové úspechy a reprezentovanie 

Banskej Štiavnice v roku 2018.

1.5.

Občiansky obrad – sobáš.

2.5.

 Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

 Posledná rozlúčka s  občiankou 

nášho mesta p. Alenou Schnei-

derovou.

3.5.

 Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

 Slávnostné prijatie občana náš-

ho mesta MUDr. Mikuláša Na-

gya v obradnej sieni radnice pri 

príležitosti životného jubilea.

4.5.

 Slávnostné prijatie občanov 

nášho mesta v  obradnej sieni 

Radnice pri príležitosti ich ži-

votných jubileí.

Občianske obrady – sobáše.

Viera Lauková

Pozvánka
Milí Tabačiari! Tohtoročné stretnu-

tie bývalých zamestnancov tabako-

vej továrne bude v sobotu 11. mája 

2019 o  12:00 v  lesníckom inter-

náte (pod Kalváriou). Záujemco-

via hláste sa na tel.č.: 0907 776 953 

príp. osobne na 1. mája 3 u p. Anne 

Weissovej, alebo Kamila Chovana 

na tel.č.: 0907 815 343 do 8. mája. 

Tešíme sa! 

Organizátori
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Na požiarnej zbrojnici 

v časti Štefultov na ulici Požiarnic-

ká budú stavebné práce na jej ob-

nove pozostávať z  tepelnej ochra-

ne objektu a modernizácie objektu. 

Tepelná ochrana objektu bude po-

zostávať zo zateplenia obvodové-

ho plášťa garáže a skladu a zateple-

nia stropov a v rámci modernizácie 

a  ostatných prác budú prevedené 

stavebné úpravy okapového chod-

níka okolo objektu, oddrenážova-

nie okolo objektu, sanácia dreve-

ného stropu, sanácia vnútorných 

stien a  podláh, stavebné úpravy 

výšky vjazdu do garáže, doplne-

nie elektrického kúrenia, výme-

na klampiarskych prvkov strechy 

a  povrchová úprava vonkajších 

stien objektu. Taktiež budú mene-

né okná a dvere za plastové a gará-

žové vráta za garážové roletové za-

súvateľne pod strop. Tieto práce sú 

v hodnote 31 252eur z toho dotá-

cia zo štátneho rozpočtu v hodno-

te 29 925eur. Stavebné práce bude 

realizovať Štefan Knopp z Banskej 

Štiavnici. Práce podľa zmluvy o die-

le majú byť zahájené dňa 27.5.2019 

a  ich ukončenie do 10 týždňov od 

začatia prác.

Robert Vavro, 

odd. výstavby MsÚ

1.str.

Rekonštrukcie hasičských zbrojníc 
v majetku Mesta Banská Štiavnica

S jarným čistením a údržbou 

mesta Banská Štiavnica 

Technické služby, m.p., začali 

v predstihu podľa vopred 

vypracovaného harmono-

gramu, avšak ako všadiaľ, 

jarné čistenie sa nezaobišlo 

bez problémov. 

V  polovici jarného čistenia nahlá-

sil vodič špeciálneho zametacie-

ho vozidla závadu – prasknutie vy-

sokotlakovej olejovej hadice. Len 

vďaka našim šikovným mechani-

kom v  dielni Technických služieb, 

m.p., bola táto hadica vymenená 

a vozidlo spojazdnené do 24 hod., 

ktoré mohlo pokračovať v zameta-

ní a čistení ulíc Mesta Banská Štiav-

nica ďalej. Touto cestou sa chcem 

poďakovať trpezlivým občanom 

nášho mesta, že priebežne telefo-

novali na moje uvedené telefón-

ne mobilné číslo, na ktorých ozna-

my som rýchlo a pohotovo reagoval 

a  dal som dočistiť ulice, na kto-

ré občania poukazovali. Vysoko si 

ich vážim, veľmi mi uľahčili prácu. 

V neposlednom rade sa vyskytol aj 

problém u samotných zamestnan-

cov TS, m.p.. Ochorel vodič špe-

ciálneho vozidla, ktorý nemohol 

byť ihneď nahradený iným zaškole-

ným vodičom. Ale aj s týmto prob-

lémom sme si obratom poradili. 

V  prípade nespokojnosti vyčiste-

nia ulíc pokojne môžu občania ďa-

lej telefonovať na spomenuté tel.č.: 

0905 491 034. Ulice dodatočne vy-

čistíme, vyzametáme v spokojnosti 

obyvateľov nášho mesta.

Po vyčistení mesta a  priaznivé-

ho počasia (musí byť slnečno) sa-

mozrejme sme začali s maľovaním 

v centrálnej mestskej zóne priecho-

dov pre chodcov a  vodiacich čiar 

na Radničnom nám. a Námestí sv. 

Trojice. Postupne budeme prema-

ľovávať priechody na Ul. A. Kme-

ťa, Akademickej, Kammerhofskej, 

Dolnej a Križovatka, kde budú prie-

chody pre chodcov z  dôvodu vy-

sokej priechodnosti priechodov 

občanmi zvýraznené červenou far-

bou. Až po vymaľovaní uvedených 

ulíc prejdeme na sídlisko Drieňo-

vá, kde budú taktiež zvýraznené 

priechody červenou farbou pred 

obchodnými centrami CBA, SM 

Tesco, nemocnicou a ZŠ. Po vyma-

ľovaní priechodov pre chodcov pri-

stúpime k  premaľovaniu čiar na 

určených parkovacích miestach 

mesta Banská Štiavnica.

Gejza Volf, 

vedúci strediska č.2 TS, m.p. , BŠ

Ukončenie jarného čistenia mesta
a následné vymaľovanie priechodov pre chodcov vodiacich čiar a parkovísk

Spravodajská televízia CNN na 

svojej web stránke zverejnila 

TOP 15 najromantickejších 

miest v Strednej Európe.

Cestovateľská podstránka americ-

kého spravodajského portálu CNN, 

ktorá pravidelne prináša tipy na 

zaujímavé cestovateľské lokality 

z  celého sveta sa zamerala na naj-

romantickejšie mestá v Strednej Eu-

rópe, medzi ktoré zaradila aj Banskú 

Štiavnicu.

„Toto stredoslovenské mestečko obklo-

pené zelenými kopcami je zapísané na 

zozname chránených pamiatok UNES-

CO. Banská Štiavnica má banícku his-

tóriu, v  súčasnosti je destináciou láka-

júcou turistov do historického centra“, 

napísal portál.

Cestovateľom odporúča navštíviť 

tajchy, ktoré kedysi slúžili ako ban-

ské vodné nádrže a dnes sú obľúbe-

ným miestom na rekreáciu. K tipom 

na zážitky v Banskej Štiavnici pridal 

portál aj návštevu Banského múzea 

v prírode, či návštevu kaviarní v his-

torickom centre. Ďalším sloven-

ským romantickým mestom Stred-

nej Európy je Trenčín.

Banská Štiavnica a  Trenčín sa tak 

zaradili medzi 15 miest, ktoré por-

tál odporúča navštíviť. Okrem nich 

sa medzi tipmi ešte ocitli Český 

Krumlov, Sopot, Kutná Hora, Szen-

tendre, Krynica-Zdrój, Mikulov, Ka-

zimierz Dolny, Tokaj, Mariánské 

Lázně, Eger, Telč, Sandomierz a Ba-

latonfüred.

Podľa ankety k 30.4. až 85,8% účast-

níkov odpovedalo, že Banská Štiav-

nica patrí spolu s  centrom mesta 

k  najromantickejším mestám. Ne-

treba sa preto čudovať, že do nášho 

mesta prichádza každým rokom stá-

le viac a viac turistov z rôznych kú-

tov Slovenska, ale aj z celého sveta. 

Ponúka všetkým „Genius loci“, ktorý 

nikde inde nenájdete...

Zdroj: TASR

Spracoval: Michal Kríž

Banská Štiavnica – najromantickejšie 
mesto v Strednej Európe

Vyhlásenie 
výberového konania

Mesto Banská Štiavnica, zastúpené 

primátorkou mesta Mgr. Nadeždou 

Babiakovou vypisuje výberové ko-

nanie na obsadenie funkcie: Odbor-

ný zamestnanec na odd. výstav-

by ÚP a ŽP. 

Informácie o pracovnom mieste – 

stručná náplň práce: samostatná 

odborná práca vo vecne vymedze-

nej oblasti samosprávy, samostatne 

vykonáva investorsko-inžiniersku 

činnosť na stavbách fi nancovaných 

zo zdrojov mesta a mimorozpočto-

vých zdrojov, spracovávanie pod-

kladov k rozpočtu mesta na staveb-

né akcie mesta, rozpočtová činnosť 

v oblasti stavebníctva, vypracovanie 

odborných podkladov pre žiadosti 

o fi nančné príspevky z MK SR, en-

viromentálnych fondov a iných mi-

morozpočtových zdrojov, príprava 

rozpočtov stavebných akcií v progra-

me CENKROS, príp. obdobný.

Kvalifi kačné predpoklady: VŠ 

vzdelanie II. st., resp. SŠ vzdelanie 

stavebného zamerania.

Iné požiadavky a  osobnostné 

predpoklady: občianska bezúhon-

nosť, ovládanie práce s  PC, prax 

v odbore a znalosť legislatívy, komu-

nikatívnosť, zmysel pre zodpoved-

nosť, dôslednosť a samostatnosť

Zoznam požadovaných dokla-

dov: žiadosť o prijatie na uvedenú 

pozíciu (motivačný list) spolu s uve-

denými kontaktnými údajmi, struč-

ný profesijný životopis, overený do-

klad o  dosiahnutom st. vzdelania, 

výpis z RT nie starší ako 3 mes., pí-

somný súhlas pre spracovanie osob-

ných údajov pre účely výberového 

konania podľa zák. č. 18/2018 Z.z. 

o ochrane osobných údajov v znení 

neskorších predpisov

Ponúkaný plat: plat v zmysle Zák. 

č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní za-

mestnancov pri výkone práce vo ve-

rejnom záujme v  znení neskorších 

predpisov (platová trieda – 6, pla-

tový st. – podľa odpracovaných ro-

kov v  odbore, platový tarif podľa 

platovej tr. a platových st. 688,50€ 

až 826,50€). Predpokladaný ná-

stup 1.6.2019. Žiadosť o  prijatie 

do pracovného pomeru je potrebné 

doručiť do 20.5. osobne alebo poš-

tou na adresu: MsÚ Banská Štiav-

nica, Radničné nám. 1, 969 24 

Banská Štiavnica s  označením „VK 

– odd. V, ÚP a ŽP. Bližšie info: tel. č. 

0907/722 840 – Ing. Kladivíková, 

ved. odd. výst., ÚP a ŽP.

Mgr. Nadežda Babiaková

primátorka mesta
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Zastupiteľstvo zvolilo 

25.4.2019 nového podpred-

sedu BBSK. 

Na návrh poslaneckého klubu 

Nezávislých sa ním stal doteraj-

ší predseda klubu Ondrej Lunter.

Krajské zastupiteľstvo BBSK na 

svojom výjazdovom rokovaní 

v Jelšave zvolilo do funkcie pod-

predsedu samosprávneho kraja 

poslanca za okres Banská Bystri-

ca, Ondreja Luntera. Stalo sa tak 

na základe návrhu najväčšieho 

poslaneckého klubu Nezávislých 

predsedovi kraja po tom, ako sa 

doterajší podpredseda kraja Sta-

nislav Horník vzdal tejto funkcie. 

Vo svojej novej funkcii sa Ondrej 

Lunter bude v zmysle kompeten-

cií pridelených predsedom BBSK 

venovať oblastiam regionálneho 

rozvoja a dopravy.

Jelšava. „Máme konkrétne ciele, 

ktoré chceme počas nášho funkčné-

ho obdobia dosiahnuť, aby sa ľuďom 

v  našom kraji žilo lepšie. Zvýšiť po-

čet turistických prenocovaní z  1,7 

milióna na 2,5 milióna v roku 2022, 

sprostredkovať prácu viac než ti-

sícke dnes nezamestnaných ľudí, či 

zdvojnásobiť počet študentov zapo-

jených do duálneho vzdelávania. Bez 

významnej investície do cestnej in-

fraštruktúry to však nepôjde. Je na-

ším cieľom nájsť zdroje na vymaza-

nie značnej časti investičného dlhu 

v cestnej infraštruktúre. Tam kde sú 

dobré cesty, sú investície, tam kde sú 

investície, tam je lepší život“ povedal 

Ondrej Lunter po svojom zvolení.

Banskobystrický kraj je najvidiec-

kejší spomedzi všetkých krajov 

na Slovensku. Nový podpredseda 

samosprávneho kraja pre oblasť 

regionálneho rozvoja a  dopra-

vy bude zodpovedný osobitne za 

realizáciu projektov zameraných 

na vytváranie pracovných príleži-

tostí a zlepšenie stavu cestnej in-

fraštruktúry. „Pred nami sú takmer 

štyri roky volebného obdobia. Na prí-

klade nášho kraja chcem ukázať, že 

máme rozbehnuté projekty zmierňu-

júce problémy, ktoré dlhodobo trápia 

všetky regióny na Slovensku. Celé ro-

diny sa dnes musia sťahovať za prá-

cou mimo svojho bydliska a  to nie 

je správne,“ uviedol novozvolený 

podpredseda kraja Ondrej Lunter, 

ktorý stál pri rozbehu niekoľkých 

projektov, ktoré sú zamerané na 

zlepšovanie životnej úrovne oby-

vateľov kraja. Založenie staveb-

ného sociálneho podniku, ktorý 

dnes zamestnáva 15 ľudí, prípra-

va vzniku agentúry podporova-

ného zamestnávania, ktorá má 

pomôcť dlhodobo nezamestna-

ným adaptovať sa na trhu práce 

a  zamestnávateľom nájsť kvalifi -

kovaných pracovníkov, prípadne 

systém podpory cestovného ru-

chu zameraný na zvýšenie poč-

tu prenocovaných turistov v kra-

ji. „V  krajoch chýba viac než 320 

mil. EUR na dofi nancovanie ciest II. 

a  III. triedy, znižuje sa dostupnosť 

základnej a  detskej zdravotnej sta-

rostlivosti, jazdíme v  horiacich vla-

kových súpravách a pôda sa dostáva 

do rúk špekulantov namiesto toho, 

aby slúžila mladým začínajúcim roľ-

níkom, ktorí majú záujem žiť na de-

dine. Chceme byť vláde partnerom 

a  pomáhať postupne hľadať rieše-

nia problémov, ktoré trápia ľudí nie-

len v  našom kraji, ale v  rôznej mie-

re prakticky vo všetkých regiónoch,“ 

prisľúbil novozvolený podpredse-

da BBSK O. Lunter.

Široká politická podpora

Ondrej Lunter získal podporu 

všetkých poslaneckých klubov 

v  zastupiteľstve kraja. „Náš klub 

hlasoval o  novej nominácii na post 

vicežupana po tom, ako sa Stanislav 

Horník po komunálnych voľbách, 

v ktorých obhájil post primátora Hri-

ňovej, vzdal svojej funkcie. Súčasný 

predseda klubu Ondrej Lunter zís-

kal jednoznačnú podporu spomedzi 

členov klubu,“ uviedol podpred-

seda klubu Nezávislých Mikuláš 

Pál. „Rešpektujeme nomináciu klu-

bu Nezávislých a  dohodu medzi ko-

aličnými klubmi o  obsadení postov 

vicežupana. Ondrej Lunter svojou 

doterajšou prácou v  zastupiteľstve 

a  Rozvojovej agentúre BBSK uká-

zal, že je plne kompetentný pre vý-

kon tejto funkcie,“ povedal predse-

da klubu SMK Peter Juhász. „Klub 

smer-SD nemal problém s touto voľ-

bou. Veríme, že pán Lunter, v  úzkej 

spolupráci s vicežupanom Romanom 

Malatincom za klub Smer-SD, budú 

silnou podporou pre vedenie kraja 

a podarí sa im zlepšiť podmienky pre 

život ľudí v našom kraji,“ uzatvorila 

predsedníčka klubu Smer-SD Bo-

žena Kováčová.

Mikuláš Pál, Váš poslanec BBSK

Nový podpredseda BBSK

Výzva na vypratanie 

pozemku v súlade 

s §26 zákona č. 71/1967 

zb. o správnom konaní 

v znení neskorších 

predpisov.

Mesto Banská Štiavni-

ca, ako vlastník pozemku 

parc. č. C KN 2037, o vý-

mere 83m2, ostatná plo-

cha vedeného v KN na LV 

č. 1 v k. ú. Banská Štiav-

nica vyzýva neznámych 

vlastníkov 2 ks prefabri-

kovaných prenosných ga-

ráží uložených na pozem-

ku parc. č. C KN 2037, 

o  výmere 83m2, ostatná plo-

cha, aby vypratali neoprávne-

ne užívaný pozemok a  uvied-

li ho do pôvodného stavu, a to 

najneskôr do 15.05.2019.

V  prípade nesplnenia povin-

nosti vypratať predmetné par-

cely a uviesť ich do pôvodného 

stavu podľa tejto výzvy, pri-

stúpi Mesto Banská Štiavnica 

k  svojpomocnému odstraňo-

vaniu nelegálne umiestnených 

prenosných garáží, a to na ná-

klady vlastníkov týchto zaria-

dení ak budú v budúcnosti zis-

tení.

Mgr. Nadežda Babiaková,

primátorka mesta

Verejná vyhláška

Oznámenie
o  zmene hodín pre verejnosť 

(po rekonštrukcii) pošty Ban-

ská Štiavnica 1.

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že 

s účinnosťou od 29.4.2019 bude 

mať pošta Banská Štiavnica 1 

zmenené hodiny pre verejnosť 

do pôvodného stavu pred rekon-

štrukciou a  to pondelok – piatok 

8:00 – 17:00 hod., sobota 8:00 – 

10:00 hod.

Zuzana Chmolová, vedúca 

Obvodu hlavnej pošty ZH

ponuka 
práce

1. Krupiér (-ka)/čašník (-čka), pra-

covník(-čka) stávkovej kancelá-

rie, Orion Tip, s.r.o., Ľ. Svobodu 

1778/42, B. Štiavnica, p. Oravco-

vá, e-mail: obchod@magicclub.sk, 

za hod. od 3,7€, VPM 1, VO, nástup 

ihneď

2. Kuchár, Distaho, s.r.o., Sv. An-

ton 81, p. Baranyaiová Hocko-

vá, tel.: 0903755770, e-mail: 

info@staryhostinec.sk, za mesiac 

od 800€, nástup 1.6.2019

3. Kuchár, Svet zdravia, a.s., Brat-

ská 17, B. Štiavnica, p. Zimanová, 

tel.: 0911330486, e-mail: lubomira.

zimanova@svetzdravia.com, za me-

siac od 624€, ÚSO, nástup ihneď

4. Murár a  stavebný klampiar 

a  stavebný robotník, Combin B. 

Štiavnica, s.r.o., Kysihýbeská 29, 

B. Štiavnica, p. Hubačová ,tel.: 

0456949032, 0456949018, za 

hod. od 5,70€/za hod. od 5,70€/

za hod., od 4,70€, VPM 5+1+7, SO, 

nástup ihneď

5. Obsluha motorového vozí-

ka a  obsluha šmykom riadené-

ho samohybného pracovného 

stroja (UNC), RD Sitno Prenčov, 

a.s. , Prenčov 260, p. Macko, tel.: 

0910978885, za hod. od 3,32€, 

VPM 1+1, NSO, nástup ihneď

6. Šička – šitie kožených a  textil-

ných výrobkov, Falco SK, s.r.o., 

Zigmundšachta 13, B. Štiavnica, 

p. Vajda , tel.: 0911294198, email: 

info@falco.sk, za mesiac od 520€, 

VPM 3, VO, nástup ihneď

7. Stavbyvedúci, Combin B. Štiavni-

ca, s.r.o., Kysihýbeská 29, B. Štiav-

nica, p. Trcková, tel.: 0911890018, 

e-mail: trckova@combin.sk, za me-

siac od 1100€, VPM 2, SO, aspoň 5 

rokov praxe, nástup ihneď

Spracovala z podkladov 

ÚPSVaR BŠ: Ingrid Kosmeľová
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kam v BŠ 
a okolí ?

OOCR Región Štiavnica 

spoločne s ostatnými 7 

oblastnými organizáciami 

cestovného ruchu nášho kraja 

a pod záštitou Rozvojovej 

agentúry BBSK zorganizovala 

pri príležitosti Dňa Zeme Jarnú 

gruntovačku v Banskobys-

trickom kraji.

Cieľom podujatia bolo vyčis-

tiť od odpadkov vybrané lokali-

ty v  regióne pred hlavnou turis-

tickou sezónou. Pre jarnú verziu 

gruntovačky sme vybrali Náučný 

chodník Milana Kapustu a  oko-

lie 5 tajchov, ktoré chodník spá-

ja (Červená Studňa, Malá a Veľká 

Vodárenská, Ottergrund a  Klin-

ger) a v  spolupráci s obcou Pod-

horie tiež oblasť Náučného chod-

níka Žakýlske pleso a  okolia 

Žakýlskeho hradu.

Vo štvrtok 25. apríla dopoludnia 

sa do čistenia zapojilo 60 žiakov 

Školy Bakomi, 30 žiakov Gymná-

zia Andreja Kmeťa a  28 žiakov 

Strednej odbornej školy lesníckej 

spoločne so svojimi pedagógmi. 

Odpad sa už počas zberu recyklo-

val do vriec poskytnutých Tech-

nickými službami mesta Ban-

ská Štiavnica a ukladal na zberné 

miesta, z kadiaľ bol neskôr odve-

zený. Po čistení sme sa presunuli 

do Hájovne na Červenej Studni, 

kde nás čakal guláš a  prednáška 

o potrebe triedenia odpadu od p. 

Ing. Miloša Veverku.

V nedeľu 28. apríla popoludní sa 

v obci Podhorie konal výstup na 

Žakýlsky hrad spojený s úpravou 

Náučného chodníka Žakýlske 

pleso, čistením trasy od odpad-

kov a  náletových drevín. Grun-

tovačky sa zúčastnilo asi 20 ľudí.

Z Gruntovačky by sme chceli uro-

biť pravidelné podujatie (jednu 

na jar a jednu na jeseň) a zapojiť 

do nej aj okolité obce. Veríme, že 

si postupne všetci uvedomia, že 

odpadky patria do koša a nie do 

lesa, aj preto do podujatia snaží-

me zapojiť hlavne deti. Dúfame, 

že počas jesennej gruntovačky už 

bude tých vriec s odpadkami ove-

ľa menej.

Ďakujeme všetkým zúčastneným 

školám za skvelú účasť a  dobrú 

náladu a  Technickým službám 

za pomoc s vrecami a odvoz od-

padu!

Igor Kuhn,

výkonný riaditeľ Región BŠ

Krajská jarná gruntovačka 2019

Každoročne vedenie Pivovaru 

Erb organizuje pre svojich 

zamestnancov, ako aj zamest-

nancov ostatných fi riem 

skupiny Erb, zimný teambuil-

ding. 

Vyberieme si niektorý z  tatran-

ských hotelov, spravíme si túru 

v  prírode, večer wellness a  do 

rána prebieha tanečná zábava. 

Tento rok sa štiavnickí pivovar-

níci rozhodli uskutočniť jarný te-

ambuilding. Zorganizovali sme 

ho úplne netradične. Chceli sme 

prispieť svojou trochou ku čistote 

nášho mesta, keďže práve odpad 

ho najviac zohyzďuje. Ku spolu-

práci sme prizvali Špeciálnu zák-

ladnú školu a jej žiakov. V ponde-

lok 15.4.2019 sme spoločne začali 

upratovať na odpočívadle na Uli-

ci Pod Trojickým vrchom, pokra-

čovali sme na Klinger a nakoniec 

sme sa vydali cestou do centra 

mesta. Veľmi chválime žiakov, 

ktorí nám ukázali, že sa neboja 

pracovať a postarali sa o dokona-

lú čistotu odpočívadla. Navyše sa 

nám s nimi skvelo spolupracovalo 

a zažili sme veľa spoločnej zábavy. 

Technické služby zabezpečili od-

voz približne 50 vriec vyzbierané-

ho odpadu a my sme si mohli dať 

chutný guláš na nádvorí pivova-

ru. Ubezpečujeme Štiavničanov, 

že spoločne so žiakmi Špeciálnej 

školy nás uvidia čistiť aj ďalšie 

časti nášho mesta.

Erika Ivanová

Jarné upratovanie
s Pivovarom Erb a Špeciálnou základnou školou

Zamestnanci ERBu so žiakmi pod Trojickým vrchom  foto Archív autora 

Čistenie Náučného chodníka Milana Kapustu  foto Archív Región BS

3./4.5. Svetová Štiavnica. Festi-

val ethno a  world music. ZŠ na 

Drieňovej, Rubigall, Art Cafe, 

Štefultov, KC v  BŠ, program na 

almaziastiavnica.sk.

3.5. Nádej na dne slzy. Autorský 

večer s poéziou. Evanj. kostol, BŠ, 

16:00.

Olja a  Ján Triaška: Spomienky 

na budúcnosť. Vernisáž výstavy 

v Schemnitz Gallery, A. Sládkov. 2, 

BŠ, 19:00.

Koncert: Yoshitake expe. Gitar – 

artista v KC Eleuzína, H. Ružová 1, 

BŠ, 20:00.

4.5. Štek Trek 2019. Turistic-

ko-psičkárske preteky a  tvorivé 

dielne. Konibar, Hodr. – Hámre, 

9:00.

Jarná brigáda v Banskej Belej ukon-

čená gulášom. OcÚ B. Belá, 9:00.

Beh pre Kalváriu. Rodinné podu-

jatie. Infocentrum pod Kalváriou, 

9:30.

Farebný workshop – zákl. Začnite 

farbiť nábytok. sFarbami.sk, Radn, 

nám. 10, BŠ, 9:30.

Tatoo Life IV. Zbierka pre deti. Spo-

jár Kafe&Klub, Kammer. 6, BŠ, 

12:00.

Jazzový koncert. HUAJA, Botanic-

ká 2, BŠ, 13:00, 14:00.

Oslava sviatku sv. Floriána. Sv. 

omša, príhovor aj občerstvenie. HZ 

Štefultov, BŠ. 17:00.

Koncert: Gary and the Home 

Grown. Archanjel caff e bar, Radn. 

nám. 10B, BŠ, 20:00.

Koncert: E converzo /CZ/ (experi-

mental). KC Eleuzína, H. Ružová 1, 

BŠ, 20:00.

Koncert: Michelle and Tibor acous-

tic band. U  Templárov (Libresso), 

Radn. nám. 13, BŠ, 20:00.

5.5. Koncert: Tempus pascale. Stre-

doveký gregoriánsky chorál vo Far-

skom kostole, Akad.2, BŠ, 11:30.

6.5. Klavírny koncert. Otvorenie 

súťaže BŠ kladivká. ZUŠ, Nám. sv. 

Troj. 4, BŠ, 17:00.

7.5. Banskoštiavnické kladivká. 

Celoslovenská klavírna súťaž. ZUŠ, 

Nám. sv. Troj. 4, BŠ, 8:00.

Je to v  nás. Hudobný workshop 

končiaci novým hitom. Šobov, BŠ, 

17:00.

8.5. Farebný workshop – zákl. Za-

čnite farbiť nábytok. sFarbami.sk, 

Radn., nám. 10, BŠ, 9:30.

Geobádateľňa. Ponuka tvor. akti-

vít pre všetkých. SBM – Mineral. 

expo., Nám. sv. Troj. 6, BŠ, 13:00.

Región Banská Štiavnica
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Poďakovanie
OZ Túlavá labka ďakuje: Ďakujeme 

Mestu Banská Štiavnica za pride-

lenú dotáciu v hodnote 650eur na 

kastrácie psov a  mačiek. V  našom 

meste pôsobíme už vyše 10 rokov. 

Zameriavame sa na pomoc zviera-

tám na uliciach, v rómskej časti mes-

ta, či v okolitých obciach. Viac o nás 

a našej činnosti, o zvieratách v nú-

dzi, či na adopciu sa dozviete viac na 

našom FB profi le, FB stránke a na 

našej stránke www.tulavalabka.sk. 

OZ TL

Dňa 25.5.2019 sa uskutočnia 

Voľby do Európskeho parla-

mentu. 

Pre účely volebnej kampane sú po-

litickým subjektom na umiestňo-

vanie volebných plagátov na ve-

rejných priestranstvách v  meste 

Banská Štiavnica vyhradené mies-

ta na verejnoprospešných zariade-

niach: betónové skruže na uliciach: 

Križovatka, Ludvíka Svobodu, Uči-

teľská a Obrancov mieru.

Skruže sú označené nápisom 

„Miesto na umiestňovanie volebných 

plagátov: Voľby do Európskeho parla-

mentu 2019“ a  rozdelené očíslova-

nou mriežkou, pričom každý poli-

tický subjekt má priestor 30x30 

cm na vyžrebovanom čísle.

Umiestňovanie volebných plagá-

tov počas volebnej kampane na ve-

rejných priestranstvách mimo vy-

hradených miest na umiestňovanie 

volebných plagátov je zakázané. 

Podrobné informácie nájdete na 

www.banskastiavnica.sk.

Vyžrebované čísla kandidujú-

cich politických subjektov pre 

voľby do Európskeho parlamen-

tu 2019:

Demokratická strana: 30

Doma dobre: 22

Doprava: 13

Európska demokratická strana: 24

Hlas ľudu: 11

Koalícia Komunistická strana Slo-

venska, Vzdor – strana práce: 23

Koalícia Progresívne Slovensko 

a Spolu – občianska demokracia: 29

Korektúra – Andrej Hryc: 4

Kotleba – Ľudová strana Naše Slo-

vensko: 3

Kresťanská demokracia – Život 

a prosperita: 2

Kresťanská únia: 28

Kresťanskodemokratické hnutie: 

14

Maďarská kresťanskodemokratic-

ká aliancia – Magyar Keresztényde-

mokrata Szövetség: 12

Most – Híd: 16

NAJ – Nezávislosť a Jednota: 27

Národná koalícia: 31

Obyčajní ľudia a nezávislé osobnos-

ti (OĽANO): 7

Priama demokracia: 17

Sloboda a Solidarita: 25

Slovenská konzervatívna strana: 

19

Slovenská ľudová strana Andreja 

Hlinku: 26

Slovenská národná jednota – stra-

na vlastencov: 20

Slovenská národná strana: 5

Sme rodina – Boris Kollár: 6

Smer – sociálna demokracia: 1

Starostovia a nezávislí kandidáti: 8

Strana maďarskej komunity – 

Magyar Közösség Pártja: 21

Strana práce: 9

Strana rómskej koalície – SRK: 18

Strana tolerancie a  spolunažíva-

nia: 10

Strana zelených Slovenska: 15

Ján Petrík, OKŠaMK

Podmienky umiestňovania volebných plagátov 
v meste Banská Štiavnica

počas volebnej kampane 

v Štiavnických novinách pre 

voľby do Európskeho parla-

mentu, ktoré sa budú konať 

v sobotu 25. mája 2019.

(ďalej „Pravidlá“)

Mesto Banská Štiavnica ako vyda-

vateľ periodika Štiavnické noviny 

týmito Pravidlami určuje v zmys-

le zákona č.181/2014 Z.z. o  vo-

lebnej kampani a  o  zmene a  do-

plnení zákona č.85/2005 Z.z. 

o  politických stranách a  politic-

kých hnutiach v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o  vo-

lebnej kampani“) nasledovné:

1. Týmito pravidlami sa určujú 

podmienky zverejňovania ozna-

mov, politickej inzercie politic-

kých strán a  politických hnutí 

v Štiavnických novinách v období 

volebnej kampane.

2. Pod oznamom, politickou in-

zerciou sa rozumie akákoľvek pí-

somná forma prezentácie politic-

kej strany alebo hnutia, ako sú 

pozvánky na stretnutia, reklama, 

tematicky ladené články, rozho-

vory a pod.

3. Volebná kampaň podľa §2 ods. 

2 zákona č.181/2014 Z. z. o  vo-

lebnej kampani a o zmene a dopl-

není zákona č.85/2005 Z.z. o po-

litických stranách a  politických 

hnutiach v znení neskorších pred-

pisov  (ďalej len „zákon o  volebnej 

kampani“) začína dňom zverej-

nenia rozhodnutia o  vyhlásení 

volieb v Zbierke zákonov Sloven-

skej republiky (ďalej len „vyhláse-

nie volieb“) a končí 48 hodín pre-

do dňom konania volieb.

Volebná kampaň je akákoľvek čin-

nosť politickej strany, politického 

hnutia, koalície politických strán 

a politických hnutí (ďalej len „po-

litická strana alebo koalícia“), kan-

didátov a tretích strán (§2 ods. 1 

zákona o  volebnej kampani), za 

ktorú sa platí úhrada, smerujú-

ca k  propagácii ich činnosti, cie-

ľov a  programu za účelom získa-

nia volenej funkcie. Rozumie sa 

tým činnosť v  prospech aj v  ne-

prospech uvedených subjektov.

4. Počas obdobia uvedeného 

v  bode 6, majú politické stra-

ny, politické hnutia a  tretie stra-

ny možnosť umiestniť v Štiavnic-

kých novinách oznam, politickú 

inzerciu v  zmysle vzorkovníka 

a  cenníka inzercie Štiavnických 

novín.

5. Oznam, politickú inzerciu je 

možné rozdeliť na niekoľko čas-

tí do viacerých čísiel Štiavnických 

novín, ale jej celkový rozsah v jed-

nom čísle nemôže prekročiť veľ-

kosť max. 268 x 190 mm.

6. Oznam, politickú inzerciu za-

dávanú na základe týchto Pra-

vidiel je politický subjekt po-

vinný objednať, dodať a  uhradiť 

do termínu uzávierok, t.j. vždy 

v  pondelok do 14:00 hod. od 

6. do 13. mája 2019, do redak-

cie Štiavnických novín. Cen-

ník inzercie v  Štiavnických no-

vinách je voľne prístupný na 

www.banskastiavnica.sk, prípad-

ne si ho je možné vyžiadať na adrese: 

michal.kriz@banskastiavnica.sk.

7. Uvedený oznam, politická in-

zercia bude následne v  Štiavnic-

kých novinách uverejnený vždy vo 

štvrtok 9. mája a 16. mája 2019.

8. Akýkoľvek oznam, politická in-

zercia v  zmysle týchto Pravidiel 

musí byť dodaný v  štandardnom 

formáte určenom pre použitie 

v novinovej tlači (pdf, bez orezo-

vých značiek).

9. Redakcia Štiavnických novín 

neposkytuje pre oznamy, politic-

kú inzerciu v zmysle týchto Pravi-

diel žiadne nadštandardné služby, 

napr. grafi ckú úpravu a spracova-

nie inzercie.

10. Za oznam uverejnený v zmys-

le týchto Pravidiel nesie plnú zod-

povednosť jeho zadávateľ (politic-

ká strana alebo hnutie).

11. Nerešpektovanie týchto pra-

vidiel môže viesť k  zamietnutiu 

uverejnenia oznamu na základe 

pochybenia zo strany zadávateľa 

a nemôže byť považované za po-

rušenie horeuvedeného zákona.

Schválil: Mgr. Nadežda Babiako-

vá, primátorka mesta

Spracoval: Mgr. Michal Kríž, 

redaktor Štiavnických novín

V Banskej Štiavnici, 26.4.2019

Pravidlá zverejňovania inzercie
a oznamov politických strán, hnutí, kandidátov a tretích strán

Oznam
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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Spomienka

Dňa 3. mája 

si pripomína-

me 1. výročie 

úmrtia náš-

ho drahého 

Ing. Jána Mihoka. Za tichú 

spomienku ďakujeme všet-

kým, ktorí nezabudli a  spo-

mínajú s nami. S láskou a úc-

tou 

smútiaca rodina 

Spomienka

Dňa 3.5.2019 

si pripome-

nieme 5. výro-

čie úmrtia našej 

drahej mamič-

ky, starej mamy Márie Bra-

dovej, rod. Paučovej. Ťažko je 

pochopiť, že srdce nebije ťažko 

je pochopiť, že nežije. Venujte 

s nami tichú spomienku. 

Synovia Zdenko a Janko 

s rodinami

Spomienka

„Slza v oku, v srdci žiaľ, čo dra-

hé nám bolo, osud vzal. Odišli 

ste nám všetkým, ktorí sme 

vás radi mali. Odišli ste bez 

toho, aby nám vaše ústa zbo-

hom dali. Len ten, kto niekoho 

navždy stratí, vie, čo je bolesť 

a žiaľ. Tá rana v srdci stále bolí 

a zabudnúť nám nedovolí.“

Dňa 21. apríla 2019 uplynu-

lo 20 rokov, ako nás navždy 

opustil náš drahý otec, sta-

rý otec Anton Heiler a  dňa 

30. apríla 2019 uplynulo 22 

rokov, ako nás navždy opus-

tila naša drahá mama, stará 

mama Emília Heilerová zo 

Štiavnických Baní. Tí, ktorí 

ste ich poznali, venujte im ti-

chú spomienku. So smútkom 

v srdci spomínajú 

dcéra Emília s manželom 

a vnúčatá Martina 

a Marián s rodinou

oznamy, 
spomienky

Dňa 24.4.2019 sa uskutočnilo 

v Prezidentskom a kniežacom 

salóne Baníckej krčmy pri 

štôlni Glanzenberg priateľské 

stretnutie s MUDr. Višňov-

ským, bývalou významnou 

osobnosťou banskoštiavnic-

kého zdravotníctva a členom 

Banskoštiavnicko-hodruš-

ského baníckeho spolku, pri 

príležitosti jeho významného 

životného jubilea, 80 rokov 

života. 

Narodil sa 23.4.1939 v  Ivánke pri 

Nitre. Stredoškolské vzdelanie zís-

kal štúdiom na Jedenásťročnej 

strednej škole v Nitre, ktorú ukon-

čil maturitou v  roku 1956. Vyso-

koškolské vzdelanie získal štúdiom 

na Vojenskej lekárskej akadémii 

v  Hradci Králové, ktoré ukončil 

v  roku 1962 a  získal titul „MUDr.“ 

ako civilný študent, nakoľko jeho 

otec, ako bývalý aktívny účastník 

SNP, kádrovo nevyhovoval vtedaj-

ším zákonným nariadeniam, takže 

on sa nemohol stať vojenským le-

károm, ale mu bolo umožnené stať 

sa civilným lekárom. Jeho pracovný 

život bol spojený s banskoštiavnic-

kým zdravotníctvom, kde odpraco-

val úctyhodných 37 rokov. Začínal 

ako obvodný lekár, od roku 1965 

do roku 1976 bol lekárom na in-

ternom oddelení Nemocnice s  po-

liklinikou v  Banskej Štiavnici a  od 

roku 1977 do roku 1999 bol primá-

rom jej interného oddelenia. Z tejto 

funkcie odišiel v roku 1999 na sta-

robný dôchodok. Od roku 2002 je 

členom baníckeho spolku a  rád sa 

zúčastňuje jeho podujatí, osobit-

ne vzdelávacích Utorkových popo-

ludní. V  programe prijatia nechý-

bal ani slávnostný šachtág, počas 

ktorého jubilant úspešne absol-

voval „čestný skok cez kožu“ podľa 

§24a zákona č. 1/2001 Zb. záko-

nov baníckeho spolku o  udržiava-

ní poriadku a  povznesenej nálady 

na šachtágu (pivný zákon). Hlav-

nými funkcionármi šachtágu boli: 

Ing. Durbák – prezídium, Ing. Fe-

renc – kontrárium, Mgr. Kružlic – 

kantor, Ing. Karabelly – fuchsmajor, 

J. Novotný a Dr. Gubrianska – drži-

telia ošliadra a  Dr. Matoušeková – 

pivná dispečerka. Krstným otcom 

mu bol Ing. Julien Siládi. Intonáciu 

piesní zabezpečili spevokol Štiav-

ničan. Do ďalších plodných rokov 

života želáme nášmu jubilantovi 

hlavne pevné zdravie a veľa spolo-

čenského vyžitia aj v rámci banícke-

ho spolku. „Zdar Boh!“

Milan Durbák

Významné jubileum 
MUDr. Viliama Višňovského

Jubilant s členmi baníckeho spolku  foto Archív autora

Dňa 26.4.2019 sa konalo regi-

onálne kolo postupovej súťaže 

v rétorike Horáková rečnícka 

Štiavnica. 

Malí aj veľkí rečníci sa stretli v pod-

krovných priestoroch ZŠ Jozefa 

Horáka, aby predviedli svoj talent 

a  umenie reči. Porota v  zastúpe-

ní p. Protopopovou, p. Taligovou 

a p. Žňavovou veru mala z čoho vy-

berať. Zaujímavé témy a  príbehy 

striedali skutočne zaujímavé názo-

ry a  pekné myšlienky, ktoré pod-

nietili aj nás dospelých k hlbšiemu 

zamysleniu sa. Po ťažkom rozho-

dovaní porota rozhodla nasledov-

ne: v I. kategórii zvíťazil Šimon Ha-

raba /1.miesto/, Evka Farbiaková 

/2.miesto/, Alexej Taliga /3.miesto/ 

a  udelené boli aj Čestné uznania 

pre Dominiku Vazanovú a  Danie-

lu Kováčovú. V II. kategórii zvíťazil 

Martin Jaško /1.miesto/, Miroslav 

Blaško a  Matej Mojžiš /2.miesto/, 

Ladislava Luptáková a  Tereza Jed-

ličková /3.miesto/ a  Čestné uzna-

nie dostal Marek Dobrota. Všetci 

žiaci navštevujú Základnú školu Jo-

zefa Horáka, a tak patrí veľké poďa-

kovanie aj ich pedagógom, ktorí sa 

naším rečníkom špeciálne venujú. 

Dúfame, že týmto oslovíme aj ostat-

ných pedagógov z iných škôl nášho 

regiónu a v budúcnosti sa tiež zapo-

ja. Umiestnení na 1.miestach záro-

veň postupujú do celoslovenskej sú-

ťaže v rétorike Štúrov Zvolen, ktorá 

sa uskutoční v dňoch 4. – 5.6.2019. 

Budeme im držať palce!

POS H.Galková

Horáková rečnícka Štiavnica

Rečníci zo ZŠ J. Horáka  foto Archív POS
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V budove Berggericht, 

v expozícii minerálov Sloven-

ského banského múzea si 

odteraz návštevníci popri 

prírodných nerastoch môžu 

pozrieť aj umelo vytvorené 

kryštály. 

Syntetické zlúčeniny síce podľa kon-

senzu mineralógov nepovažujeme za 

minerály, ale pripravená vitrína je ur-

čite zaujímavým doplnkom prírodo-

vednej zbierky. Vzorky vypestoval 

a múzeu poskytol pán Doc. RNDr. Fri-

drich Gregáň, CSc. z  Banského Stu-

denca. Vystavením týchto vzoriek vy-

šlo múzeum v ústrety darcovi, ktorý 

prejavil prianie, aby sa pohľadom na 

jeho výtvory mohli potešiť aj ďalší ľu-

dia. Vynaložená snaha pri príprave 

týchto umelých kryštálov a ich krása 

si určite zasluhujú prezentáciu. Vysta-

vené sú kryštály nasledovných synte-

tických zlúčenín:

Hexahydrát síranu nikelnato-amón-

neho – Ni(NH
4
)

2
(SO

4
)

2
.6H

2
O – , kto-

rý sa vyskytuje v prírode ako obdobný 

nerast Nikelboussingaultit,

Monohydrát octanu meďnatého – 

Cu (H
3
C-CH

2
-CO

2
) . H

2
O – , ktorý sa 

v prírode zriedkavo vyskytuje ako mi-

nerál Hoganit. Doba rastu najväčšie-

ho z  vystavených kryštálov bola 12 

mesiacov,

známa modrá skalica, čiže Penta-

hydrát síranu meďnatého – Cu-

SO
4
.5H

2
O-, ktorý sa v prírode sa vy-

skytuje ako minerál Chalkantit. Doba 

rastu vystavenej zrastlice kryštálov 

bola 4 mesiace,

Dichróman draselný – K
2
Cr

2
O

7
 – , kto-

rého prírodnou obdobou je vzácne 

sa vyskytujúci minerál Lopezit. Dob-

ra rastu vystavenej nádhernej červe-

no-oranžovej zrastlice kryštálov bola 

4 mesiace.

a Hexahydrát síranu železnato-amón-

neho – (NH
4
)

2
Fe(SO

4
)

2
.6H

2
O – , kto-

rý v  prírode je známy ako minerál 

Mohrit.

Pracovníci múzea sa tešia na Vašu 

návštevu, na ktorej budete môcť ob-

divovať krásu uvedených exponátov.

Zdroje: Mineralienatlas.de; http://

www.mineralienatlas.de/

Toxnet; http://chem.nlm.nih.gov/

Peter Jancsy, SBM

Výstavka kryštálov 
syntetických zlúčenín

Výstava syntetických zlúčenín  foto Archív SB

Dňa 6. apríla 2019 zorgani-

zoval výbor Poľovníckeho 

združenia Bánov Počúvadlo 

v spolupráci so starostami 

obcí Počúvadlo a Baďan pri 

príležitosti Mesiaca lesov 

a Dňa zeme brigádu za účelom 

čistenia okolia cesty medzi 

jazerom Počúvadlo a obcou 

Baďan. 

Členovia PZ vyzbierali 250 kg rôzne-

ho komunálneho odpadu, plastových 

a sklenených fl iaš. Nechýbal ani televí-

zor, pneumatika 

a  cestovný kuf-

or. Len pre pripo-

menutie, takýto 

zber odpadu vy-

konali naši po-

ľovníci už aj v ok-

tóbri 2017. Vtedy 

na približne po-

lovičnom úse-

ku tejto cesty vy-

zbierali takmer 

300 kg odpadu.

M. Bačo

Brigáda

Vyzbieranie odpadu  foto Archív autora

INZERCIA

Pozvánka 
na lesnícky deň

Stredná odborná škola lesnícka 

v Banskej Štiavnici pozýva deti, mlá-

dež 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 príle-

žitosti konania celoslovenského pro-

jektu Lesnícke dni, ktoré nadväzujú 

na tradíciu Apríla – mesiaca lesov 

a 22. apríla Dňa Zeme.

Už po 13. krát sme pre Vás pripravi-

li mnoho aktivít zameraných na roz-

voj 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 mnoho 

iného. 

Nebudú chýbať sokoliari, kynológo-

via, trubači, kone. Nachystané bude 

občerstvenie a  pre tých najšikov-

nejších bude čakať aj malá pozor-

nosť. Možno si aj trochu zašportuje-

te. 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

Zápis do MŠ
Materská škola sv. Františka 

Asisského, Ul. Gwerkovej – Göllne-

rovej č. 9, 969 01 Banská Štiavnica 

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 techno-

lógiám, samozrejme v  primeranej 

miere a možnosť využitia telocvične, 

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. Fran-

tiška Assiského.

Bližšie info: www.katgymbs.sk, č.t. 

0911 258 323.

MŠ sv. F. Assiského



9
číslo 17 • 2. máj 2019

sn@banskastiavnica.sk KULTÚRA

Aktuálne fi lmy v kine Akademik

Piatok 3.5. o 19:30 hod.Piatok 3.5. o 19:30 hod.
NikdY NeodvrAcAj NikdY NeodvrAcAj 

zrAkzrAk

Dráma, 188 min., MP:15, vstupné: Dráma, 188 min., MP:15, vstupné: 
5€. Film Nikdy neodvracej zrak vy-5€. Film Nikdy neodvracej zrak vy-
práví strhující drama o  osvobozující práví strhující drama o  osvobozující 
síle umění a  lidské tvořivosti. Příběh síle umění a  lidské tvořivosti. Příběh 
jeho hrdinů je inspirován skutečný-jeho hrdinů je inspirován skutečný-
mi událostmi i  osobami a  překlenuje mi událostmi i  osobami a  překlenuje 
tři éry německé historie, během nichž tři éry německé historie, během nichž 
malíř Kurt Bartnert prožil své dětst-malíř Kurt Bartnert prožil své dětst-
ví v  nacistickém Německu, dospíval ví v  nacistickém Německu, dospíval 
v komunistickém Východním Němec-v komunistickém Východním Němec-
ku a svůj umělecký vývoj završil v Zá-
padním. 

Sobota 4.5. o 19:30 hod.
The BeAch BUM

Komédia, 95 min., MP:15, vstupné: 
5€. Príbeh spisovateľa, ktorý je stá-
le zhúlený, žije podľa svojich vlast-
ných pravidiel a striedavo brázdi Mia-
mi v luxusnom športiaku alebo sa fl áka 
po pláži s bezdomovcami.

Nedeľa 5.5. o 17:00 hod.Nedeľa 5.5. o 17:00 hod.
ChrobÁčikoviA 2: ChrobÁčikoviA 2: 

ĎAleko od doMovAĎAleko od doMovA

Animovaný, nemý, 105 min., MP, Animovaný, nemý, 105 min., MP, 
vstupné: 5€. Zábavné animované dob-vstupné: 5€. Zábavné animované dob-
rodružstvo pre malých aj veľkých divá-rodružstvo pre malých aj veľkých divá-
kov sa vracia na plátna kín.kov sa vracia na plátna kín.

Nedeľa 5.5. o 19:30 hod.Nedeľa 5.5. o 19:30 hod.
MiA A BielY LevMiA A BielY Lev

Dobrodružný, rodinný, 98 min., MP, Dobrodružný, rodinný, 98 min., MP, 
vstupné: 5€. Rodinné dobrodružstvo vstupné: 5€. Rodinné dobrodružstvo 
o dievčati a jej priateľstve s bielym le-o dievčati a jej priateľstve s bielym le-
vom. Jedenásťročná Mia dostane ma-vom. Jedenásťročná Mia dostane ma-
lého bieleho leva a stanú sa z nich ne-lého bieleho leva a stanú sa z nich ne-
rozluční kamaráti. Keď ale trochu rozluční kamaráti. Keď ale trochu 
podrastú a prestanú byť mláďatá, mu-podrastú a prestanú byť mláďatá, mu-
sia spolu utiecť do africkej divočiny, sia spolu utiecť do africkej divočiny, 
aby vzácne zviera zachránili pred lov-aby vzácne zviera zachránili pred lov-
cami trofejí.cami trofejí.

Utorok 7.5. o 19:30 hod.Utorok 7.5. o 19:30 hod.
ONi A SilvioONi A Silvio

Dráma, 150min., Mp:15, vstupné: 4€Dráma, 150min., Mp:15, vstupné: 4€

Aká je najväčšia ľudská túžba? Lás-Aká je najväčšia ľudská túžba? Lás-
ka? Peniaze? Sex? Neobmedzená ka? Peniaze? Sex? Neobmedzená 
moc? A je možné to všetko dosiahnuť moc? A je možné to všetko dosiahnuť 
a cestou nestratiť vlastnú tvár? Toni a cestou nestratiť vlastnú tvár? Toni 
Servillo v hlavnej úlohe stvárňuje Sil-Servillo v hlavnej úlohe stvárňuje Sil-
via Berlusconiho – notoricky známeho via Berlusconiho – notoricky známeho 
miliardára, mediálneho magnáta a dl-miliardára, mediálneho magnáta a dl-
horočného predsedu talianskej vlády, horočného predsedu talianskej vlády, 
ktorý sa preslávil predovšetkým ex-ktorý sa preslávil predovšetkým ex-
centrickým spôsobom života a zhýra-centrickým spôsobom života a zhýra-
lými večierkami, ktoré celý svet pozná lými večierkami, ktoré celý svet pozná 
pod označením pod označením „bunga bunga“„bunga bunga“.

Štvrtok 9.5. o 19:30 hod.Štvrtok 9.5. o 19:30 hod.
LÁskA NA drUhý LÁskA NA drUhý 

pohľAdpohľAd

Komédia, 117min., MP:12, vstupné: Komédia, 117min., MP:12, vstupné: 
5€. Keď sa Raphael a Olívia stretli 5€. Keď sa Raphael a Olívia stretli 
mali obaja osemnásť rokov. Ako to vy-mali obaja osemnásť rokov. Ako to vy-
zerá o desať rokov neskôr? Sú už man-zerá o desať rokov neskôr? Sú už man-
želmi, ale vášne a vzájomného poro-želmi, ale vášne a vzájomného poro-
zumenia je medzi nimi už veľmi málo. zumenia je medzi nimi už veľmi málo. 
Jedného večera si Olívia prestane byť Jedného večera si Olívia prestane byť 
istá, či ju Raphael ešte miluje. istá, či ju Raphael ešte miluje. 

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. Správne 

znenie krížovky z  č.15/2019: „Chu-

dobný čert si musí drevo do pekla nosiť 

sám.“ Výhercom sa stáva Adela Ple-

vová, BŠ. Srdečne blahoželáme! Ten-

to týždeň hráte o poukážku na kon-

zumáciu 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 termíne do 13.05.2019.

V tajničke sa ukrýva výrok Einsteina:

A., Iniciálky Heviera, po boku – ved-

ľa, vokálny spev, v poriadku,

B., Začiatok tajničky,

C., Koniec tajničky, zn. bicyklov, 

prostriedok na čistenie kobercov,

D., Superlatív, spoluhlásky v  slove 

kotol, bál, ruská rieka,

E., Ozn. ruských lietadiel, Stredoslo-

venská akadémia obchodu, pomôcka 

pri štiepaní dreva, kričal,

F., Čistiaci prostriedok do septikov, 

izbová rastlina, previnenie, Maj-

strovstvá sveta,

G., Mužské meno v USA, miesto na 

mlátenie obilia, nežne, opak dobre,

H., Ozn. áut Španielska a  Nórska, 

chlp, kilogram, obyvateľ Arábie,

I., Iniciálky českého dirigenta Vla-

cha, oblička lek., bydlisko kňaza, sta-

rá obj. miera,

J., Pomaly horel, potreba na písanie, 

je lepkavý,

K., Okresný úrad, žen. meno, nepro-

sil, 

L., Meter, 3. časť tajničky, zn. liter 

a eman.

1., Ozn. áut bývalej NSR, Maďarska, 

Portugalska, 2. časť tajničky,

2., Obyvateľ vrchov, zn. kancelár-

skych potrieb, kľúčik,

3., Nespi, existujem, varilo sa,

4., Hovoril v 3. osobe, drvil mlynom, 

citoslovce bolesti,

5., Hotovosť v banke, meno Mikuše-

ka, prostriedok na umývanie riadu,

6., Stred slova motýľ, kvet obilia, 

František,

7., Drobný porast v  tráve, ohrada, 

pohrebná hostina, zn. kozmetiky,

8., Patriaca včele, meno Nogu, nie 

nárečovo,

9., Nórske meno, honosný dom, 

stred slova pleli,

10., Palivo, meno Rozborila, ozn. áut 

Peru, pianopianosimo,

11., Čistiaci prášok, časť tela, textová 

skratka, burina,

12., Vznášala sa vzduchom, vyzerá-

te zrnivo,

13., Čistič na okná, miesto na mláte-

nie, pil,

14., Mizol, 4. časť tajničky, liter 

a eman.

Pomôcky: Jim, ren, VK, Eska, Lena, 

pinta

Pozn. aut.: Interpunkčné znamien-

ka 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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V programe Banská 

Štiavnica – Mesto 

kultúry 2019 bude aj 

výstava historických 

fotografi í a nevšed-

ných štiavnických 

príbehov Prázdniny na 

Klingeri. 

Autorom výstavy je Vla-

dimír Bárta, štiavnický 

rodák, fotograf a  publi-

cista, spisovateľ kníh litera-

túry faktu o Banskej Štiav-

nici – Ako sme tu žili, My 

Štiavničania a ďalších pub-

likácií. Výstavu o symbióze 

baníckej pamiatky a  špor-

tového a  spoločenského 

života podporil Fond pre 

podporu umenia. Pripra-

vuje ju Slovenské banské 

múzeum na 8. – 31.júla 

2019. Ešte predtým pred-

stavujeme legendy plavec-

kého života na Klingeri ich 

klingerskou prezývkou. 

Dnes je to Čviro.

Čviro, alias Laco Zacharides patril 

v  plávaní a  lyžovaní medzi najlep-

ších štiavnických športovcov v  50. 

a 60. rokoch Býval s mamou a ses-

trou Soňou na Hornej terase. Matu-

roval na lesníckej škole, roku 1955.

Jeho disciplínou bol 

prsiarsky štýl a mo-

týlik, hrával aj vod-

né pólo a v zime sa 

venoval zjazdovému 

lyžovaniu.

Po skončení vysokej 

školy stal sa tréne-

rom čs. lyžiarskeho 

družstva žien na se-

vernej strane Chop-

ka. Lyžovanie a plá-

vanie boli základné 

disciplíny zimného 

pätboja, v  ktorom 

dosahoval v  výbor-

né výsledky v  ce-

loštátnom meradle. 

Bola to zimná ob-

doba moderné-

ho pätboja. Pôsobil 

v  Demänovskej Do-

line a  v  Liptove sa 

Čviro oženil s vtedy 

populárnou speváč-

kou Marcelou Laife-

rovou. Popri športe 

pekne kreslil a  ma-

ľoval a mal niekoľko vydarených au-

torských výstav.

Martina Bártová

Prázdniny na Klingeri 7

Čviro s Marcelou Laiferovou  foto Archív autora

Olja Triaška Stefanović, Ján 

Triaška

Spomienky na budúcnosť

Kurátor: Juraj Čarný

Trvanie výstavy: 4. 5. – 9. 6. 2019

Vernisáž: 3. 5. 2019, 19:00 hod

Galéria Schemnitz začína svoju vý-

stavnú sezónu tohto roku neskôr, 

ale v  očakávaní veľmi pestrého 

roka naplneného výnimočnými vý-

stavami, stretnutiami s  umelcami 

a vzdelávacími aktivitami pre deti, 

mládež i širšiu verejnosť.

Rok 2019 otvárame výstavou man-

želov Olji a Jána Triaškovcov, kto-

rí pochádzajú zo Srbskej Vojvodiny, 

dlhodobo však pôsobia v Bratislave 

ako mimoriadne aktívni členovia 

domácej umeleckej komunity.

Olja Triaška Stefanović (1978) 

pedagogicky pôsobí na Kated-

re fotografi e na VŠVU v  Bratisla-

ve a je aktívna v médiu fotografi e. 

Systematicky sa venuje opuste-

nej architektúre, modernistickým 

a socialistickým pomníkom na Slo-

vensku a  v  krajinách bývalej Ju-

hoslávie. Vytvorila dokumentárne 

cykly o ženách architektkách, kre-

matóriu v Bratislave a architektovi 

Friedrichovi Weinwurmovi.

Ján Triaška (1977) pedagogicky 

pôsobí na Akadémii umení v Ban-

skej Bystrici, je maliar a konceptu-

alista. Vo svojich maľbách sa nevy-

hýba ani spoločensky aktuálnym 

témam. Vizuálne glosoval problé-

my súvisiace so sťahovaním sa ľudí 

z  miest na vidiek (cyklus SMOG). 

Na výstave Strach z  neznámeho 

v Dome umenia / Kunsthalle Brati-

slava zaujal angažovaným obrazom 

predsedu ĽSNS, namaľovaným 

prasacou krvou na lacnom papieri 

(2013). Na výstave v Artwall galé-

rii v Prahe predstavil gestá rúk pro-

tikladných významov – nenávistné 

až hejterské versus priateľské a ne-

vinné.

Napriek tomu, že Olja aj Ján už 

roky pravidelne vystavujú doma aj 

v  zahraničí, doteraz mali iba jed-

nu spoločnú výstavu (v Galérii Er-

nesta Zmetáka v  Nových Zám-

koch). Kurátorským zámerom ich 

druhej spoločnej výstavy je pred-

staviť v  Galérii Schemnitz dva 

najaktuálnejšie cykly oboch au-

torov vo vzájomnej konfrontácii. 

Olja odkazuje na prostredie, z kto-

rého pochádza, cez cyklus Juhoslo-

vanských pomníkov “As if it never 

happened”. Ján vystavuje výraz-

né farebné veľkoformátové maľby 

konfrontujúce zbrane s  rastlinami 

a zvieratami “Sezóna 18/19”.

Otvorenie výstavy doplní zosku-

penie Vernissage, ktorého zvuko-

vo-hudobný ambient, vytvorený 

špecifi cky pre túto udalosť a inšpi-

rovaný vystavenými dielami, za-

znie iba na tejto vernisáži. Projekt 

je autorskou spoluprácou dvojice 

Martin Albrecht & Lucia Hasbach.

Srdečne pozývame na vernisáž 3.5. 

2019 o 19:00 hod. Výstava potrvá 

5 týždňov.

Tešíme sa na vašu návštevu!

Juraj Čarný

Silvia Herianová

Galéria Schemnitz pozýva 
na svoju prvú výstavu 2019

Moja Štiavnica
Uprostred kopcov

tichúčko leží,

históriou opradená

Štiavnica moja!

V útrobách tvojich

stovky štôlní, komínov,

šachtíc a šachiet

upletených z potu

tisícky baníkov

ešte stále stoja.

V nich ešte dodnes žijú

tvoje dcéry:

Terézia, Bieber, Špitaler, Grüner…

nositeľky bohatstva – zlata 

a striebra.

Dávali prácu našim otcom, bra-

tom, vnukom,

dávali možnosť vyniknúť vede 

a technike,

hrdili sa po celej Európe.

Vychovávali vedcov, technikov,

učili pracovať, budovať školy, lep-

šie žiť

a z teba Štiavnica slávne mesto vy-

tvoriť.

Bola si slávna a hrdá,

v posledných obdobiach však pod-

cenená.

Verím, že príde čas

pozdvihnúť opäť tvoje meno,

veď ty si moje srdce, moje rodisko,

moja vlasť,

Štiavnica moja!

Dalma Štepáneková

Leto v CVČ
Centrum voľného času v Banskej 

Štiavnici organizuje počas let-

ných prázdnin denné letné tábo-

ry rekreačného charakteru v  ter-

mínoch: 1.7. – 5.7., 8.7. – 12.7., 

v  prípade záujmu zo strany ro-

dičov a  detí aj v  termíne 15.7. – 

19.7.. Pobytový zájazd pri mori 

v Tučepi pre rodičov s deťmi a do-

spelých v termíne od 30.7. – 8.8.. 

Bližšie info na t.č.: 0907 598 567.

J. Machilová

Pozvánka
Priatelia historických vozidiel! 

Stretneme sa 11. mája 2019 

o  10:30 – 11:00 na futbalovom 

ihrisku v  Iliji, o  11:30 odchod 

na Š. Bane – prehliadka Bašty, 

od 13:00 prehliadka Domu Ma-

ríny v  BŠ, návrat na ihrisko do 

15:00, občerstvenie zabezpeče-

né, tešíme sa na Vás! Bližšie info: 

0904 979 027. 

Org.
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U 11 FK Sitno Banská Štiavnica

V druhom domácom zápase jarnej 

časti sme nastúpili proti rovesní-

kom z MFK Žarnovica. Ako minu-

lý týždeň, nastúpili sme s mladšími 

chalanmi, ktorým prišlo pomôcť aj 

zopár starších hráčov.

Súper prišiel s cieľom dostať čo naj-

menej gólov a teda tomu prispôso-

bil aj svoju hru. Všetci "statní" žar-

novickí hráči sa od úvodu zápasu 

zamerali na defenzívu a  zabetó-

novali svoju bránu. V  prvom pol-

čase naši hráči zisťovali ako sa hrá 

proti totálnej defenzíve, s čím sme 

mali značné problémy. K tomu ešte 

smola pri zakončení, keď sme ne-

premenili ani ťažko vydreté šan-

ce v  zhustenom priestore. V  dru-

hom polčase sa obraz hry nezmenil, 

naša ofenzíva proti žarnovickej de-

fenzíve. Našim tlakom sme prinúti-

li súpera, ktorému začali dochádzať 

sily, k  chybám a  z  množstva šancí 

sme premenili tri a tak sme si pripí-

sali ďalšie tri body do tabuľky. Veľa 

našich hráčov aj týmto spôsobom 

zbiera futbalové skúsenosti, ktoré 

využijú v budúcnosti.

FK Sitno Banská Štiavnica – MFK 

Žarnovica 5:2 (2:1)

Góly: Hanzlík S. – 4x, Dobák

2. kolo jarnej časti Miniligy Milana 

Škriniara

U 11 FK Sitno Banská Štiavnica

Vo štvrtok 11.4. naši prípravkári 

odohrali svoj druhý zápas jarnej čas-

ti. Za súperom vycestovali do Novej 

Bane, kde nastúpili proti rovesní-

kom z „Áčka“. Oproti prvému zápa-

su jarnej časti sme nastúpili v  po-

zmenenej zostave, nakoľko sme sa 

rozhodli dať viac priestoru mladším 

ročníkom aby začali získavať herné 

skúsenosti na novú sezónu, v ktorej 

už budeme nastupovať s  ročníkmi 

2009 a mladšími. Z minulého kola 

ostali len traja hráči a brankár. Roč-

ník 2008 sme presunuli k mladším 

žiakom, aby si zvykali na väčšie ih-

risko a herný systém 1+7.

Hneď v  1. minúte zápasu sa zra-

nil brankár Filip Hanzlík a tak bol 

nútený postaviť sa do brány Jan-

ko Kminiak. Napriek výbornému 

výkonu náhradného brankára sme 

po  prvom polčase prehrávali 4:1. 

V  druhom polčase, už s  Filipom 

v bráne, sa chalani zo všetkých síl 

snažili otočiť výsledok a zlepšenou 

hrou znížili na 4:3. Súpera sme za-

tlačili a snažili sa vyrovnať. Z príliš-

nej snahy však vyplynuli aj chyby, 

ktoré dokázal súper dvakrát po-

trestať a  zápas skončil 6:3. Zápas 

ukázal aj kde máme medzery a na 

čom treba zapracovať v  tréningo-

vom procese. Pri „futbalovom chce-

ní“ nie je výsledok až tak dôležitý. 

Výborný zápas odohral Miroslav 

Dobák, ktorý hýril aktivitou celý 

zápas a  svoj prvý gólový zápis za-

znamenal „náhradný“ brankár Jan-

ko Kminiak.

MFK Nová Baňa „A“ – FK Sitno Ban-

ská Štiavnica 6:3 (4:1)

Góly: DobáK – 2x, Kminiak

Pavel Hanzlík

Jarná časť sezóny 2018/19 futbalistov

Marek Vidlička člen ŠK Atléti 

BS bežal ČSOB maratón 

v Bratislave a svojim výkonom 

obsadil skvelé tretie miesto 

v hlavnej kategórii.

Je to skvelý prienik našich bež-

cov v  maratónoch. Po Košickom 

MMM už skvelé výsledky dosa-

hujeme aj na ČSOB maratónu. 

Ďalší náš pretekár M. Zimmer-

man dobehol v  polmaratóne na 

7. mieste v  osobnom rekorde. 

Pretekov sme sa zúčastnili za fi -

nančnej podpory Mesta Banská 

Štiavnica.

Výsledky nájdete: https://www.

sportsofttiming.sk/sk/zavod/

results/3867?rid=3150

R. Petro

Mega úspech Mareka Vidličku

Klub Z V R P Skóre B K +/- FP

1
FK Pohronie Žiar nad Hro-

nom Dolná Ždaňa
11 10 0 1 123:37 30 10 12 0

2 FK Sitno Banská Štiavnica 11 9 0 2 91:31 27 9 12 0

3 TJ PS Hliník nad Hronom 11 7 2 2 75:31 23 8 8 0

4 MFK Nová Baňa 11 7 1 3 66:25 22 7 4 0

5 MFK Žarnovica 11 7 1 3 55:23 22 6 4 0

6 OŠK Hodruša - Hámre 11 5 0 6 33:48 15 5 -3 0

7 TJ Partizán Župkov 11 4 2 5 54:52 14 4 -4 0

8 FK Vyhne 11 1 1 9 9:101 4 3 -8 0

9 MFK Nová Baňa B 11 1 0 10 6:94 3 2 -15 0

10 OŠK Brehy 11 0 1 10 9:79 1 1 -14 0

Futbalisti U11 FK Sitno Banská Štiavnica  foto Archív autora 

Futbal
Výsledky našich mužstiev

Nevídaný výsledok

IV. liga dorast 19. kolo

FK Sitno B. Štiavnica/TJ Baník Š. 

Bane – Bzovík 16:1 (11:0)

Góly: 13 ,́ 21 ,́ 30 ,́ 79  ́ Jurica, 1 ,́ 

22 ,́ 35  ́ Javorský, 12 ,́ 45 ,́ 65´ 

Hrabko, 59 ,́ 89  ́ Lupták, 37 ,́ 73´ 

Bartoš, 9  ́Binder, 24  ́Vanko

Zostava: Kružlic – (46  ́Šima), Van-

ko, Neubauer (46  ́Lupták), Jurica, 

Javorský, Vozár, Valovič, Gallo, Bin-

der, Bartoš, Hrabko

Zápas sa nedá ani komentovať, lebo 

výsledok hovorí za všetko. Naši hrá-

či hrali koncentrovane proti sympa-

tickému mužstvu, no za hernú pre-

vahu hovorí výsledok.

Vysoká prehra

V. liga muži 19. kolo

Sásová – FK Sitno B. Štiavnica/TJ 

Baník Š. Bane 7:1 (5:0)

Gól: Lupták

VI. liga muži 21. kolo

FK Sitno B. Štiavnica/TJ Baník Š. 

Bane „B“ – Horná Ves 1:3 (1:1)

Gól: 30  ́Kminiak

Zostava: Kališek – Macko, Michalek, 

Číž, Kuma, (55  ́ Binder), Javorský 

(79  ́Nedoroščík), Beňo, Pastier (70´ 

Mudrák), Chmelina, Kminiak, Gallo

Stretnutie prinieslo v  celku dobrý 

futbal, hral sa útočný futbal. V 30' 

sme sa ujali vedenia, no šikovní hrá-

či o 3' vyrovnali. Celý 2. polčas mali 

navrch hostia, ktorí svoju prevahu 

pretavili do víťazstva, a tak naše béč-

ko prišlo na domácom trávniku po 

prvý raz o všetky body.

II. liga 19. kolo SŽ

FK Sitno B. Štiavnica/TJ Baník Š. 

Bane – Nová Baňa – 6:0 (3:0)

Góly: 2x Neubauer, 2x Kališek, Tot-

kovič, Hikl

II. liga 19. kolo MŽ

FK Sitno B. Štiavnica/TJ Baník Š. 

Bane – Nová Baňa 2:0 (1:0)

Gól: Matej, Babjak

Kam na futbal?

V. liga 20. kolo 4.5. o 17:00: FK Sit-

no B. Štiavnica/TJ Baník Š. Bane – 

Lieskovec

Tabuľky: https://ssfz.futbalnet.

sk/#menu/open/sutaze/

Ivan Beňo

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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 Prenajmem obchodný priestor 

v centre mesta, tel.č.: 0905 799 440

Tesárske, stolárske práce, krovy, al-

tánky, podbitie striech, vikierov, dre-

vené 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 stromov 

motorovou pílou, tel.č.: 0940 870 762

 „Lietajúca masérka“ vás prí-

de vymasírovať domov. Info: 

www.fajn-pohodicka.sk. Kontakt: 

0905 856 722

Výkup parožia, tel.č. 0904 834 937

 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

Tu môže byť 
práve váš 

inzerát

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"

Ponuka služieb (záhrada)Ponuka služieb (záhrada)

- vyvetvovanie stromov a kríkov, - vyvetvovanie stromov a kríkov, 

strihanie živých plotov, kosenie strihanie živých plotov, kosenie 
trávnikov a vyžínanie pozemkov, trávnikov a vyžínanie pozemkov, 

drvenie a odvoz záhradného drvenie a odvoz záhradného 
odpadu, pílenie stromov, pílenie odpadu, pílenie stromov, pílenie 

a štiepanie palivového dreva a štiepanie palivového dreva 
a čistenie pozemkov.a čistenie pozemkov.

Kontakt: 0903 746 356Kontakt: 0903 746 356


