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INZERCIA

Dňa 12. mája 2016 sa uskutoč-

nilo v kine Akademik ocenenie 

najlepších športovcov mesta 

Banská Štiavnica za rok 2015. 

Za športové kluby boli ocenení (v zá-

tvorke sú uvedené najhodnotnejšie 

výsledky v roku):

Športový klub stolného tenisu 

Banská Štiavnica:

Dobrovič Martin (1.miesto v  jednot-

livcoch na turnaji hráčov; 4. a 5. ligy, 

3.miesto vo štvorhre)

TJ PO Sitno Banská Štiavnica:

Alexandra Nemčoková (2 x 2.miesto 

a  5 x 3.miesto v Banskobystrickom 

plaveckom pohári)

Radoslav Nemčok KMT Banská Štiav-

nica, (2.miesto na Majstrovstvách SR 

v  triatlone, 3. miesto v  Slovenskom 

pohári v triatlone)

Plavecký klub Banská Štiavnica:

Andrej Berlanský (3 x 1.miesto Maj-

ster Stredoslovenskej oblasti, 1 x 

6.miesto a 1. x 9. miesto na Majstrov-

stvách Slovenska)

Matej Ernek (2 x 1.miesto Majster 

Stredoslovenskej oblasti, 3 x 4.miesto, 

2 x 5. miesto a 1 x 7. miesto na Maj-

strovstvách Slovenska)

Ocenenie najlepších športovcov mesta 
za rok 2015

Úspešní plavci s primátorkou  foto PK BS

�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.

5. súťažné kolo:

Kto stvárňuje hlavnú postavu 

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.5Kupón č.5

Malý beh Trate mládeže a Cestný beh 
Trate mládeže tento rok opäť!

Aj tento rok pripravujeme 

tradičný už 32. ročník Malého 

behu Trate mládeže, ktorý 

sa uskutoční dňa 3. 6. 2016 

o 14:30 hod. na futbalovom 

štadióne v Banskej Štiavnici.

Taktiež pokračuje Cestný beh Tra-

te mládeže jubilejným 30. roční-

kom. Tento pretek sa uskutoční dňa 

4. 6. 2016 so štartom o 10:30 hod. 

v Hronskej Breznici a cieľom na fut-

balovom štadióne v Banskej Štiavni-

ci. Registrácia pretekárov bude tiež 

na futbalovom štadióne. Prihlášky 

na Cestný beh Trate mládeže môžete 

zasielať na e-mailovú adresu cbtmbs@

gmail.com do 30. 5. 2016. Štartovné: 

3,- €. Propozície a  ďalšie informácie 

uverejníme v nasledujúcich vydaniach 

ŠN. Tešíme sa na ďalší ročník vydare-

ného športového podujatia.

Bohuslav Melicherčík, 

Henrieta Godová
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16. 5.

  Práca v meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občan-

mi k ich potrebám a požiadav-

kám.

  Redakčná rada VIO TV.

  Pracovné rokovanie s generál-

nym riaditeľom Stredosloven-

skej vodárenskej spoločnosti, 

a. s. Banská Bystrica Ing. Vla-

dimírom Svrbickým k majet-

kovému usporiadaniu.

  Prerokovanie investičných ak-

cií na II. polrok 2016 a na rok 

2017.

  Pracovné rokovanie na Úrade 

BBSK k úprave rozpočtu pre 

potreby stredných škôl v Ban-

skej Štiavnici a na ďalšiu po-

vrchovú úpravu ciest v sprá-

ve BBSK.

17.5.

  Práca v meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občan-

mi k ich potrebám a požiadav-

kám.

  Účasť na poslednej rozlúčke 

s poslancom NR SR Ondrejom 

Binderom.

18. 5.

  Práca v meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

 Účasť na 27. sneme ZMOS 

v Bratislave.

19.5.

 Účasť na 27. sneme ZMOS 

v Bratislave.

20.5.

  Práca v meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

  Pracovné stretnutie starostov 

obcí okresu Banská Štiavnica 

na Počúvadlianskom jazere.

  Pracovné rokovanie s technic-

ko-prevádzkovým riaditeľom 

SVP, š. p. Ing. Virágom ohľa-

dom prepadnutého priestoru 

nad vodným tokom na Križo-

vatke.

  Spoločné uvítanie do života.

21.5.

  Individuálne uvítanie do ži-

vota.

  Slávnostné prijatie občanov 

nášho mesta pri príležitosti 

oslavy ich životných jubileí.

  Prijatie účastníkov pomaturit-

ného stretnutia po 50. rokoch 

– Stredná priemyselná škola 

chemická.

Andrea Benediktyová

Tomáš Szalay (TS) je vyštu-

dovaný lekár, ktorý krátko 

po skončení medicíny pôsobil 

v TV Markíza. 

Neskôr sa presunul na pozíciu ho-

vorcu Ministerstva zdravotníctva 

a na do tímu Rudolfa Zajaca, ktorý 

realizoval reformu zdravotníctva. 

Po roku 2004 pracoval v  nezisko-

vom sektore, založil Health Policy 

Institute, ktorý sa odborne venu-

je otázkam zdravotníctva. Ako ex-

pert sa pravidelne vyjadruje k  tej-

to téme aj pre médiá. V posledných 

dňoch sa objavujú čoraz častejšie 

informácie o tom, že bude pôsobiť 

ako spolupracovník súčasného mi-

nistra zdravotníctva Tomáša Druc-

kera. V  kontexte vývoja situácie 

v našej nemocnici sme sa ho opýta-

li, ako vníma vývoj malých nemoc-

níc po roku 2000.

ŠN: Za posledných 15 rokov sa 

udiali v slovenskom zdravotníc-

tve zásadné zmeny. Ktoré roz-

hodnutia na najvyššej úrov-

ni boli kľúčové pre nemocnice v 

menších mestách?

TS: „O osude malých nemocníc neroz-

hodla politika, ale pokrok v medicíne, 

demografi a či životná úroveň. Politické 

rozhodnutia sú voči týmto faktorom len 

druhoradé, reagujú na tento vývoj. Ne-

raz až príliš neskoro, neraz nesprávne.

Dôležitým rozhodnutím bolo rozhodnu-

tie prvej Dzurindovej vlády o decentra-

lizácii, ktorým sa k 1.1.2003 delimito-

vali menšie nemocnice na samosprávne 

kraje a obce. Regióny tak dostali do 

vienka danajský dar. Tie nemocnice štát 

nevedel riadiť a ich presunom pod sa-

mosprávy tak presunul aj problém s ich 

zadlžovaním, neefektivitou, investič-

nými potrebami. Samosprávy však ne-

majú bezodnú kasu a problém s nemoc-

nicami pociťovali akútnejšie než štát. 

Väčšina samospráv – krajských i mest-

ských – to riešila privatizáciou (prenáj-

mom). A súkromní prevádzkovatelia sú 

nútení – raz lepšie, raz horšie – prispô-

sobiť sa meniacim sa potrebám menia-

ceho sa sveta.

Spomenúť by sme mohli aj nariadenie 

vlády o minimálnej sieti, platí od janu-

ára 2005. Na začiatku si poskytovate-

lia zdravotnej starostlivosti vylobova-

li, aby bola táto sieť veľkorysá. Dodnes 

predpisuje, že potrebujeme aspoň 22 ti-

síc akútnych postelí, hoci v porovnaní s 

číslami krajín OECD by nám týchto po-

stelí malo stačiť o tretinu menej. Takže 

minimálna sieť vlastne konzervovala 

stav spred roku 2005. Keby bola býva-

la nastavená prísnejšie, už pred desiati-

mi rokmi mohli byť malé nemocnice nú-

tené sa zmeniť.

Jestvuje ešte jeden predpis, a síce o per-

sonálnom zabezpečení a materiálno-

-technickom vybavení poskytovateľov. 

Na nemocnice sa vzťahuje len personál-

ny normatív (koľko najmenej lekárov, 

sestier a pod. má nemocnica mať); pre 

materiálno-technické vybavenie však 

MZ SR každé dva roky odkladá účin-

nosť, lebo nemocnice to nespĺňajú. Kým 

bude MZ SR v tomto mäkké a nebude 

od nemocníc vyžadovať dodržiavanie 

zákona, nemocnice nebudú bezpečným 

miestom pre pacienta...“

ŠN: Ako je možné, že nemocnice, 

ktoré v minulosti fungovali s po-

merne širokým rozsahom posky-

tovaných zdravotníckych služieb 

a oddelení dnes fungujú s mno-

hými obmedzeniami, resp. sú na 

pokraji úplného zániku? Deje sa 

tak v dôsledku poklesu výdajov 

do zdravotníctva alebo z iných 

dôvodov?

TS: „Nikdy sme na zdravotníctvo ne-

vydávali toľko peňazí ako dnes. A nikdy 

do nemocníc neprúdilo toľko peňazí ako 

dnes. Nie, v peniazoch nie je ten prob-

lém. Hoci veľkosť problémov sa zvyk-

ne vyjadrovať peniazmi, nie vždy sú 

peniaze príčinou či riešením toho prob-

lému. Problémom je, že sa zmenil svet, 

v ktorom tieto zariadenia ponúkali svo-

je služby a na túto zmenu sa nedokázali 

dobre adaptovať.

Medicínske technológie, nové spôsoby 

liečby, presun starostlivosti do ambu-

lantnej resp. domácej liečby, skracova-

nie hospitalizačných dôb za posledných 

30 rokov zásadne zmenili spôsob a for-

mu poskytovania zdravotnej starost-

livosti. Dnes sa neleží v nemocnici 14, 

ale menej než 7 dní. Pacienti, ktorí vy-

užívajú služby jednodňovej medicíny 

by kedysi ležali aspoň týždeň v nemoc-

nici. Ale zdravotníctvo (politici) na to 

príliš nereagovali. Namiesto bolestivej 

reštrukturalizácie (ktorá je nepopulár-

na, teda politicky nákladná) ten prob-

lém len odkladali a dodnes odkladajú.

Skrátka a dobre, za posledných 30 ro-

kov sa zmenila veľkosť i štruktúra dopy-

tu po nemocničnej starostlivosti.  Svet 

sa zmenil a nemocnice na to musia re-

agovať. Nostalgia po stave zdravotníc-

tva spred tridsiatich rokov je zaťažená 

spomienkovým optimizmom. Tie časy 

sa nikdy nevrátia.

Ak pobyt v nemocnici trvá o polovicu 

menej než pred 30 rokmi, musíte ošet-

riť 2x toľko pacientov, aby ste efektív-

ne využili svoje kapacity. (Podobne, ak 

sa dnes rodí polovičný počet detí ako 

pred 40 rokmi, nepotrebujeme mať ne-

zmenený počet pôrodníc fungujúcich na 

50%.) A keďže významná časť pacien-

tov je dobre liečená ambulantne, resp. 

modernými liekmi, tak tieto nemoc-

ničné kapacity nepotrebujeme v takom 

rozsahu ako kedysi. Zato však potrebu-

jeme iné kapacity – kvalitnú ambulant-

nú starostlivosť, chronické lôžka. A to je 

priestor na reprofi lizáciu pre menšie ne-

mocnice. Rozvíjať sa môže len to, čo má 

perspektívu.

Zmeny sú nevyhnutné nielen z ekono-

mického pohľadu, ale aj z pohľadu ga-

rancie kvality. Kvalita starostlivosti je 

daná skúsenosťou personálu a tá súvisí 

s počtom výkonov, ktoré poskytujú. Ku 

komu by ste šli radšej na operáciu – k 

chirurgovi, ktorý robí takéto výkony 2x 

denne, alebo k chirurgovi, ktorý ich robí 

raz za mesiac?“

ŠN: Môžu byť malé nemocnice v 

súčasnosti atraktívne pre mla-

dých lekárov a iný zdravotnícky 

personál? Aká je situácia na trhu 

práce v tejto oblasti?

TS: „Toto je jeden z handicapov kaž-

dej menšej nemocnice – nie je atraktív-

na. Najmä v konkurencii iných ponúk, 

ktoré zdravotníci dostávajú. Vzhľadom 

na počet nemocníc a platné personálne 

normatívy – a skutočnosti, že časť mla-

dých odchádza do zahraničia – je leká-

rov na trhu práce momentálne nedosta-

tok.“

ŠN: Aké sú trendy v oblasti ne-

mocníc v menších regiónoch v 

EÚ, prípadne V4?

TS: „Malé nemocnice fungujú ako pri-

vátne kliniky, polikliniky, centrá jedno-

dňovej medicíny, príp. sa špecializujú na 

konkrétne typy diagnóz a výkonov. Prí-

padne sa menia na sanatóriá, liečebne, 

ústavy pre dlhodobo chorých pacientov. 

Toto je osud, 

Expert: Zdravotníctvo spred 30 rokov 
sa už nevráti

�3.str.
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Patrik Maruniak (2 x 

1.miesto Majster Stredoslovenskej 

oblasti, 1 x 5.miesto, 1 x 6.miesto 

a  1 x 7 miesto na Majstrovstvách 

Slovenska)

Nikola Domaníková (1 x 1.miesto 

Majster Stredoslovenskej oblasti, 1 

x 5.miesto a 1 x 9. miesto na Maj-

strovstvách Slovenska

Martin Borguľa (1 x 1.miesto Maj-

ster Stredoslovenskej oblasti, 1 

x 3.miesto a 1 x 8.miesto na Maj-

strovstvách Slovenska)

Lára Melicherčíková (1 x 1.miesto 

Majster Stredoslovenskej oblasti)

Marek Konečný (1 x 1.miesto Maj-

ster Stredoslovenskej oblasti)

Šimon Ernek (1 x 7.miesto, 2 

x 8.miesto, 1x 9.miesto a  1 x 

10.miesto na Majstrovstvách Slo-

venska)

Samuel Macharík (1 x 9.miesto na 

Majstrovstvách Slovenska)

Timea Potančoková ( 9 x 1.miesto 

Majster Stredoslovenskej oblas-

ti, 1 x 8.miesto, 2 x 9.miesto a 3 x 

10.miesto na Majstrovstvách Slo-

venska)

Športový klub Atléti Banská 

Štiavnica

Timea Potančoková (2.miesto na 

Majstrovstvách SR školských druž-

stiev, 6.miesto na Majstrovstvách 

SR v cezpoľnom behu, 6. miesto na 

Majstrovstvách SR žiačok na 300 m 

dráha)

Ján Marko (Majster Slovenska na 

1500 m – dráha, 2. miesto na Maj-

strovstvách SR na 1500 m pre-

kážok – dráha, 3.miesto na Maj-

strovstvách SR na 1500 m juniorov 

– dráha, 3. miesto na Majstrov-

stvách SR v  behu do vrchu junio-

rov, 2.miesto na Majstrovstvách 

SR v  cezpoľnom behu, 8.miesto 

na medzištátnom 5.stretnutí v Če-

chách ako reprezentant Slovenska, 

2 x Majster Slovenska v cezpoľnom 

behu, Majster Stredoslovenskej ob-

lasti na 1500m, Majster kraja v cez-

poľnom behu)

Barbora Švenková (2.miesto na 

Majstrovstvách SR v  cezpoľnom 

behu, 2.miesto na Majstrovstvách 

Stredoslovenskej oblasti na 600m 

žiačok, 3.miesto Majstrovstvách  

Stredoslovenskej oblasti v  cez-

poľnom behu, 6.miesto na Maj-

strovstvách SR na 600 m žiačok, 

2. miesto na Školských majstrov-

stvách SR v cezpoľnom behu druž-

stiev)

Hana Hudecová (Majsterka Stre-

doslovenskej oblasti na 1500m, 

3.miesto na Majstrovstvách  SR 

na 3000 m dorasteniek, 2.miesto 

na Majstrovstvách Stredosloven-

skej oblasti v cezpoľnom behu, 33. 

miesto na Majstrovstvách sveta 

v behu do vrchu)

Jozef Gibala (Majster Stredoslo-

venskej oblasti v cezpoľnom behu, 

3.miesto na Majstrovstvách SR 

juniorov na 5000m, 4. miesto na 

Majstrovstvách SR v behu do vrchu 

juniorov, 8.miesto na Majstrov-

stvách SR juniorov v  cezpoľnom 

behu)

Terézia Švenková (3.miesto na 

Majstrovstvách Stredoslovenskej 

oblasti v cezpoľnom behu)

Lola Soldanová (2.miesto na Škol-

ských majstrovstvách SR v cezpoľ-

nom behu družstiev)

Patrik Liba (3.miesto na Majstrov-

stvách Stredoslovenskej oblasti 

v hode oštepom)

Kolektívom roka 2015 bol ocenený 

- Futbalový klub SITNO, družstvo 

žiakov, prípravka.

Objavom roka 2015 sa stal - Špor-

tový klub Atléti Banská Štiavnica, 

tréner PaedDr. Róbert Petro

IN MEMORIAM bol ocenený Ján 

Mojička (4 x 1. miesto Majster Stre-

doslovenskej oblasti v plávaní)

Ceny oceneným odovzdala primá-

torka mesta Mgr. Nadežda Babia-

ková, poďakovala sa im za úspeš-

nú reprezentáciu mesta a popriala 

im veľa úspechov. Zároveň ďakuje-

me účinkujúcim ZUŠ za ich vystú-

penie.

Peter Sliacky

NOVINKY

�1.str.

V dňoch 31. 3. – 3. 4. 2016 

sa v Plovdive (Bulharsko) 

uskutočnilo 6. stretnutie 

k projektu JoyNeet, ktorý je 

zameraný na pomoc mladým 

nezamestnaným nájsť si prácu 

prostredníctvom získania 

skúseností na krátkodobej 

zahraničnej pracovnej stáži.

Témou stretnutia boli informatic-

ko-komunikačné technológie, prie-

mysel a služby a prezentovali sa na 

ňom spoločnosti, ktoré majú záujem 

o  stážistov v  tejto oblasti. Za Ban-

skú Štiavnicu sa prezentovala spoloč-

nosť APP Media, s.r.o, ktorá sa zao-

berá vývojom mobilných aplikácií. 

V rámci projektu je možné prihlásiť 

sa na rôzne stáže v rôznych partner-

ských krajinách projektu v  rôznych 

oblastiach. Ide o 1 – 2 týždňové stá-

že v  období jar – leto 2016, nákla-

dy na cestové a ubytovanie do výšky 

500,- € sú hradené z projektu. Krát-

kodobá zahraničná stáž je príležitos-

ťou získať nové pracovné skúsenosti 

v zahraničí, spoznať nových ľudí, inú 

kultúru, naučiť sa byť zodpovedný-

mi a samostatnými. Poľský partner 

z obce Dabrowa ponúka nasledov-

né možnosti stáže:

1. Základná škola v Dabrowe, doba 

stáže – 2 týždne, aktivity počas stáže 

– športové aktivity s deťmi vo veku 7 

-15. Kontakt: vstokfi sz@wp.pl

2. Materská škola v Dabrowe, doba 

stáže – 2 týždne, aktivity počas stá-

že – práca s deťmi vo veku 4 – 6 rokov 

(učenie sa piesní, tancov, výtvarné 

aktivity). Kontakt: vstokfi sz@wp.pl

3. Asistent kultúrneho animátora, 

doba stáže – 2 týždne, aktivity po-

čas stáže – príprava výzdoby, foto-

grafovanie, organizácia kultúrnych 

a  umeleckých podujatí, aktualizácia 

internetovej stránky. Kontakt: m.

barczykowski@wp.pl

4. Kadernícky salón v  meste Trze-

meszno, doba stáže – 2 týždne, akti-

vity počas stáže – kadernícke a holič-

ské služby, masér, krajčírka. Kontakt: 

natara@tlen.pl

5. Antalex, doba stáže – 2 týžd-

ne, aktivity počas stáže – získanie 

skúseností v  oblasti rekonštrukcie 

predných náprav automobilov fran-

cúzskych značiek. Kontakt: m.barc-

zykowski@wp.pl

6. Farma Grzegorz Nowak 

v  Dabrowe, doba stáže – 2 týždne, 

aktivity počas stáže – pomoc farmá-

rovi pri kŕmení zvierat, dojenie kráv, 

pestovanie kukurice, opravy zariade-

ní. Kontakt: m.barczykowski@wp.pl

Viac ponúk nájdete na interneto-

vej stránke: www.joyneet.ro. Všetky 

otázky ohľadom stáží a projektu vám 

radi zodpovieme na e-mailovej adre-

se: henrieta.godova@banskastiavni-

ca.sk.

Henrieta Godová

6. stretnutie k projektu Joyneet

Ocenenie najlepších športovcov mesta za rok 2015

ktorý čaká aj slovenské 

malé nemocnice, a je jedno, či sa nám to 

páči alebo nie. 

Ja som presvedčený, že to pomôže zvý-

šiť kvalitu zdravotnej starostlivosti na 

Slovensku.“

ŠN: Je podľa vašich skúsenos-

ti možné, aby v regióne s 20 000 

spádovou oblasťou fungovali nie-

ktoré oddelenie v plnom rozsahu 

bez toho, aby došlo k ohrozeniu 

zdravia pacientov? Aký by mal 

byť podľa vás trvalo udržateľný 

model pri prevádzke nemocníc v 

takýchto malých regiónoch?

TS: „Nie, asi to nie je možné. Teda, roz-

hodne nie akútne oddelenie, s potreb-

ným zázemím. Nie je to ani ekonomic-

ky rentabilné a ani kvalitné a bezpečné 

pre pacientov. Minimálny spád, ktorý 

dokáže zabezpečiť kvalitné fungovanie 

akútnej nemocnice, by mal byť aspoň 

50-75 tisíc ľudí. Rola malých zariade-

ní má byť v zabezpečení kvalitnej am-

bulantnej starostlivosti, poskytovaní 

výkonovej jednodňovej medicíny, príp. 

v doliečovaní a rehabilitácii pacientov 

preložených z akútnych nemocníc.“

ŠN: Otázka na záver. Ktorá z ma-

lých nemocníc by podľa vás moh-

la byť inšpiráciou pre ostatné v 

otázkach fungovania a vysporia-

dania sa so všetkými zmenami v 

zdravotníckej politike?

TS: „Najbližšie vidím Malacky. Ťažia z 

dobrej dostupnosti od Bratislavy, a naj-

mä z veľkorysého vlastníka, ktorý pre-

vádzkuje ziskové laboratóriá (Medirex) 

a nemocnicu berie skôr ako hobby.“

ŠN

Expert: Zdravotníctvo spred 30 rokov sa už nevráti
�2.str.
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Dovoľte mi, aby som sa 

vyjadrila k téme zdravot-

níctva. 

Táto téma rezonuje u obyvateľov náš-

ho mesta a okolitých obcí viac ako iné, 

a to v nadväznosti na problematickú 

situáciu, ktorej sme vystavení.

V  roku 2008 nastala rozhodnutím 

vtedajšieho primátora a mestského 

zastupiteľstva zmena na úrovni po-

skytovateľa zdravotnej starostlivosti 

v našom meste. Osobne verím, že táto 

zmena nastala za účelom skvalitnenia 

úrovne poskytovaných zdravotníc-

kych služieb pre občanov a návštevní-

kov nášho regiónu. Banskoštiavnická 

nemocnica následne prešla pod orga-

nizáciu Nemocnice a polikliniky, n.o. 

Bratislava a  neskôr po jej transfor-

mácii a zlúčení bola v roku 2015 za-

radená do siete nemocníc Svet zdra-

via, a.s., ktorá patrí do skupiny Penta 

Investments. Do portfólia danej ak-

ciovej spoločnosti patrí aktuálne 14 

nemocníc od Dunajskej Stredy cez 

stredné Slovensko až po Humenné, 

preto som presvedčená, že túto prob-

lematiku je potrebné riešiť v  širších 

súvislostiach.

Svet zdravia, a.s. sa rozhodol pre re-

profi láciu banskoštiavnickej nemocni-

ce z akútnej na nemocnicu zameranú 

na chronických a  dlhodobo chorých 

pacientov. V  januári tohto roku bolo 

zatvorené interné oddelenie a v mar-

ci gynekologicko-pôrodnícke odde-

lenie, ktoré je vychýrené kvalitou po-

skytovaných služieb. V  roku 2011 

slovenské mamičky v  internetovom 

hlasovaní rozhodli, že je to najlepšia 

pôrodnica na Slovensku. Tento trend 

bol zachovaný, čo potvrdzuje fakt, že 

v  roku 2015 bolo v Banskej Štiavni-

ci narodených 421 detí, ktoré nemajú 

trvalý pobyt v našom okrese.

Vzhľadom na túto problematiku 

považujem za potrebné oprieť sa 

o  programové vyhlásenie vlády pre 

roky 2016- 2020, kde je jasne stano-

vené, že: „štát vytvára predpoklady pre 

zdravý vývoj a život jedinca, vytvára tak-

tiež podmienky pre poskytovanie kvalitnej 

a dostupnej zdravotnej starostlivosti.“

Stotožňujem sa s  vyhlásením, ktoré 

je zakotvené v spomínanom progra-

movom vyhlásení a  to znie: „Pacient 

na prvom mieste.“ Apelujem týmto na 

kompetentné orgány v  potrebe no-

velizácie zákona 576/2004 Z.z., teda 

zákona o  zdravotnej starostlivos-

ti a službách súvisiacich s poskytova-

ním zdravotnej starostlivosti, kde sa 

v paragrafe 11 odseku 1 jasne hovorí 

že: Každý má právo na poskytovanie 

zdravotnej starostlivosti. Treba však 

jasne defi novať o akú zdravotnú sta-

rostlivosť sa jedná a legislatívne ošet-

riť práva pacientov aj vo vzťahu k súk-

romným poskytovateľom zdravotnej 

starostlivosti. Občan má právo aby 

mal k dispozícii lekára, ktorý mu po-

skytne adekvátnu starostlivosť 24 ho-

dín denne.

Zákon by mal jasne defi novať, kto-

ré základné oddelenia má súkromný 

poskytovateľ zriadiť a  prevádzkovať. 

Aby občania daného regiónu mali za-

bezpečenú kvalitnú lekársku starost-

livosť. Jedná sa o  garanciu zriade-

nia oddelení urgentnej starostlivosti. 

S týmto úzko súvisí taktiež prepláca-

nie zdravotníckych úkonov, kde je ak-

tuálna potreba hradenia v rovnakom 

fi nančnom objeme pre rovnaký úkon 

poisťovňou tak vo veľkých tzv. spádo-

vých nemocniciach, ako aj v menších 

regionálnych nemocniciach.

V  prípade potreby prevozu pacienta 

do zdravotníckeho zariadenia, kto-

ré má vyšší štandard poskytovaných 

služieb v rozsahu, ktorý menšia regio-

nálna nemocnica nemôže zabezpečiť, 

by mal byť taktiež pacient na prvom 

mieste. Musíme prihliadať na do-

stupnú kvalitnú zdravotnú starostli-

vosť nielen z hľadiska demografi e, ale 

aj z  hľadiska geografi ckých podmie-

nok. Tieto zahrňujú zložitosť terénne-

ho osídlenia a polohu mnohých miest 

a obcí na Slovensku, kde vplyvom ne-

priaznivých klimatických podmienok 

v špecifi ckých mesiacoch počas roku 

je znížená kvalita dostupnosti ku kva-

litnej lekárskej starostlivosti pre tých-

to občanov.

Taktiež je potrebné prihliadnuť z hľa-

diska bezpečnosti a zdravia občanov 

na návštevnosť v danom regióne, kde 

ako príklad uvediem, že okres Ban-

ská Štiavnica má na základe štatis-

tických údajov vyše 16 300 obyvate-

ľov, ale návštevnosť presiahla v roku 

2015 100 000 návštevníkov. Je smut-

ným paradoxom, že v  našom meste 

po 15:00 hod. už nemá službu žiad-

ny lekár. V Banskej Štiavnici a určite aj 

v iných mestách si naši spoluobčania 

zaslúžia kvalitnú, nielen ambulantnú 

starostlivosť a rýchlu lekársku poho-

tovosť, čo by malo byť jednou z našich 

najdôležitejších, ak nie dokonca na-

šou najdôležitejšou prioritou a zvlášť 

je toto nutné realizovať v  tých mes-

tách, kde neexistuje interné, chirur-

gické oddelenie, ARO, čo je aj exem-

plárny príklad Banskej Štiavnica.

V  tejto súvislosti je dôležité podo-

tknúť, že vo vyššie spomenutom 

programovom vyhlásení v časti Efek-

tívnosť a účelnosť je uvedené, že vlá-

da bude prehodnocovať koncovú sieť 

nemocníc s ohľadom na geografi cké, 

fi nančné a regionálne potreby, ako aj 

bezpečnosť pacienta. Preto verím, že 

sa bude brať v tomto smere ohľad aj 

na nemocnice menšieho regionálne-

ho charakteru.

V  nadväznosti na uvedené je zrej-

má dôležitosť personálneho obsade-

nia v  danom odvetví, kde presadzu-

jem názor, že: „Charakter zdravotníctva 

a  predovšetkým jeho vnímanie zo stra-

ny občanov a  pacientov, formujú predo-

všetkým lekári, zdravotné sestry a  os-

tatní zdravotnícki pracovníci.“ Zákon 

578/2004 Z.z. o  poskytovateľoch 

zdravotnej starostlivosti a zdravot-

níckych pracovníkoch sa v  paragrafe 

36 odseku 2 zaoberá problematikou 

uznávania dokladov o  špecializácii. 

V  paragrafe 33 odseku 6 odbornou 

spôsobilosťou na výkon zdravotníc-

keho povolania. V  tejto súvislosti sa 

stretávame s  problémom, že zdra-

votnícky pracovník, ktorý má dovŕ-

šené riadne odborné vzdelania v da-

nom odbore,  má záujem vykonávať 

plnohodnotnú prácu lekára na území 

SR, ale je občanom iného ako členské-

ho štátu EÚ (ako napr. Ukrajiny) musí 

podstúpiť zbytočne dlhý výkon praxe 

v zdravotníckom zariadení na našom 

území. Navrhujem teda, aby sa kom-

petentné orgány v legislatívnom pro-

cese venovali tejto problematike, kde 

výsledkom by malo byť riešenie, kt. 

skráti obdobie pre uchádzača, ktorý 

má adekvátne vedomosti k  výkonu 

svojej profesie, aby mohol plnohod-

notne pracovať vo svojej profesii pre 

ochranu zdravia našich občanov.

Na záver mi dovoľte uviesť nasledov-

né. V roku 2016 by do sektora zdra-

votníctva mali plynúť zdroje vo výške 

4,65 mld. eur. Pre porovnanie s  ro-

kom 2015 je to nárast o 262 mil. eur. 

Tieto zdroje tvoria v najväčšej miere 

príjmy z  verejného zdravotného po-

istenia. Teda poistenia, ktoré platia 

rovnako občania v  spádových oblas-

tiach veľkých a  taktiež aj malých re-

gionálnych nemocníc, ako je tá ban-

skoštiavnická a  iné. Verím preto, že 

keď má byť pacient na prvom mieste, 

musíme k jeho starostlivosti pristupo-

vať v rovnakej kvalite, či už mu danú 

opateru poskytuje súkromný, alebo 

verejný poskytovateľ. Zdravotníctvo 

je odbor, v ktorom je potrebné prijať 

kompromisné riešenia, aj keď nie sú 

vždy z hľadiska ekonomiky výhodné. 

Som presvedčená, že pri malých regio-

nálnych nemocniciach nemôžeme ho-

voriť o ekonomike zisku, pretože život 

jednotlivca je najväčšia hodnota, kto-

rou Slovenská republika disponuje.

Ďakujem za vašu pozornosť a pevne 

verím, že tento náš najreprezentatív-

nejší orgán mestských a obecných sa-

mospráv Slovenska urobí všetko pre-

to, aby sa táto mimoriadne vážna 

celoslovenská problematika dosta-

la do pozornosti tak našej vlády, ako 

aj NR SR. Taktiež dúfam, že v  tom-

to smere nájdeme pochopenie a pod-

poru aj u prezidenta, predsedu vlády 

a ministra zdravotníctva.

Mgr. Nadežda Babiaková

primátorka mesta

Vystúpenie primátorky mesta 
Mgr. Nadeždy Babiakovej, ktoré predniesla dňa 18. mája 2016 na 27. sneme ZMOS v úplnom 

znení a zároveň, ktoré odovzdala ministrovi zdravotníctva SR, s ktorým sa osobne stretla 

a prerokovala problematiku zdravotníctva v B.Štiavnici a zároveň sa dohodli na ďalšom 

postupe a krokoch potrebných na urýchlené zabezpečenie zdravotnej starostlivosti a rýchlej 

lekárskej pomoci (RLP): 
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kam v BŠ 
a okolí ?

Bohu na slávu - blížnemu na 

pomoc. To je heslo, ktorým sa 

hasiči riadia už mnohé roky. 

Pri príležitosti spomienky na sv. Flo-

riána -patróna hasičov, tak nemohlo 

byť inak. Preto oslavy sviatku sv. Flo-

riána na Štefultove, ktoré sa kona-

li 14. mája, začali sa svätou omšou 

vo farskom kostole, ktorú celebroval 

miestny pán farár Norbert Ďurdík. 

Potom nasledovala procesia z kosto-

la k soche sv. Floriána, kde prítom-

ní položili kvety a pomodlili sa. Pred-

seda DHZ Jozef Ďurica predniesol 

slávnostný príhovor, v ktorom pri-

vítal aj vzácnych hostí: pána Vladi-

míra Slezáka – predsedu ÚzV DPO 

v Žiari nad Hronom, pani primátor-

ku Nadeždu Babiakovú, pána Joze-

fa Borského – požiarneho technika, 

hostí zo Svätého Antona – menovi-

te pána Jána Skarbu. Za mimoriad-

ne zásluhy v DPO SR prevzala naša 

členka Janka Tokárová z rúk pred-

sedu Vladimíra Slezáka cenné vy-

znamenanie, medailu „ZA mimoriad-

ne zásluhy“. Potom druhá časť osláv 

prebiehala pri požiarnej zbrojnici. 

Tento rok za výdatnej pomoci mes-

ta a šikovných rúk miestnych dobro-

voľníkov sa nám podarilo v krátkom 

čase pri hasičskej zbrojnici postaviť 

drevený altánok. Primátorka mes-

ta Nadežda Babiaková slávnostne 

na ňom prestrihla pásku a odovzda-

la do užívania toto krásne dielo, kto-

ré bude slúžiť nielen hasičom. Pri 

tomto slávnostnom akte pán Milan 

Štencel predniesol svoju novú báseň. 

Počas osláv, náš strojník Maťo Kol-

lár pripravil pre deti ukážku hasič-

skej techniky a predviedol praktické 

ukážky ako sa s ňou narába. Pri dob-

rom počasí, aj keď nie najteplejšom, 

sme sa bavili do neskorých večerných 

hodín. Zábavu nám pripravil Slavo-

mír Palovič a o výborné občerstvenie 

sa postaral pán Michal Tokár. Takéto 

podujatie by sa nezaobišlo ani bez vý-

datnej pomoci sponzorov a priazniv-

cov dobrovoľnej požiarnej ochrany, 

za čom im aj touto cestou ďakujeme. 

Tento rok nás podporili: pán Debnár 

- autoservis Jutoma, p. Peták – Per-

la, p. Pelachy – stavebniny, p.Šedibok 

– Rekonbau, p. Hikl – autoservis, p. 

Jevoš – autocenter, p.Buzalka St. – 

okná, p. Palášthy – čaluníctvo, p. Er-

nek – potraviny, p. Ďurica – Durpal, 

p. Štrónerová – kvety, Jednota Žar-

novica, Mesto B. Štiavnica, p. Mar-

tinTokár, p. Blaškovič – stolárstvo, p. 

Ľubomír Povinský, p. Marek Pauko, 

p. Mihalčík – Profi centrum, p. Ma-

rian Adamský, p.Toryský – kominár-

stvo, p. Slavomír Ďurica, p. Slavomír 

Palovič – Rotobalance, p. Monika Pa-

ľovová – hostinec, p. Burian Silvester 

-  stolárstvo Castel. Ďakujeme a teší-

me sa na ďalšie spoločné podujatia.

Hasičom zdar a ohňu zmar!

Výbor DHZ Štefultov

Hasičské oslavy na Štefultove

Prestrihnutie pásky na drevenom altánku  foto Archív DHZ 

Stretnutie „pletárov“ sa 

konalo mimoriadne v inom 

termíne ako po iné roky a to 

z toho dôvodu, že tradičný 8. 

máj pripadol na nedeľu. 

5. ročník „Dňa pletárov“ bol v Kultúr-

nom centre a aj program sme pripra-

vili máličko sviatočnejší ako po iné 

roky. Premietali sme staršie fi lmy 

zo života „pletárov“ a tiež fotografi e z 

predchádzajúcich podujatí. Pospomí-

nali sme na chvíle prežité v Plete, pri-

vítali najstarších pracovníkov a pri-

pomenuli sme si aj tých, čo už nie sú 

medzi nami. Tieto chvíle nám sprí-

jemnili pani učiteľka a žiaci zo Zá-

kladnej umeleckej školy a hudobná 

skupina RDS. Chcem sa touto cestou 

poďakovať našim hosťom, bývalým 

zamestnancom, ktorí prišli z Českej 

republiky, ale aj naším domácim, že si 

našil čas a prišli medzi nás. Teší ma, 

že sme dostali prísľub od Slovenské-

ho banského múzea v Banskej Štiav-

nici na vybudovanie výstavy a trvalej 

expozície o textile a celom hospodár-

skom živote v Banskej Štiavnici v mi-

nulom období. Našou snahou je za-

chovať dokumenty o živote, ktorý 

sme žili my alebo naši rodičia v tých-

to podnikoch. Sú zachované kroniky, 

fotografi e, archívne materiály, kto-

ré chceme prezentovať. Samozrejme 

budeme rešpektovať ideový zámer, 

ktorý spracujú poverení pracovní-

ci Slovenského banského múzea. Už 

od minulého roku sme v kontakte s 

pracovníkmi Slovenského múzea di-

zajnu v Bratislave a veľmi nás teší ich 

záujem o vytvorenie reprezentatív-

neho archívu Plety z čo najkomplex-

nejšou dokumentáciou produkcie. 

V mesiaci september 2016 plánu-

jú otvoriť výstavu o dizajne v 60. ro-

koch a majú záujem tu použiť aj star-

šie fi lmy a fotografi e, ktoré sme im 

poskytli. Aby sa „Deň pletárov“ mo-

hol uskutočniť bolo potrebné, aby 

do jeho organizácie bolo zapojených 

množstvo ľudí. Je ťažké vymenovať 

všetkých, ale poďakovanie patrí pani 

primátorke Mgr. Nadežde Babiako-

vej a mestu Banská Štiavnica, zástup-

covi Slovenského banského múzea, 

Mgr. Harvanovi. Ďakujeme pracov-

níkom Kultúrneho centra Banská 

Štiavnica za pomoc pri zabezpečo-

vaní priestorov, ktoré nám pripravi-

li k najväčšej spokojnosti. Ďakujeme 

redakcii Štiavnických novín. Ďakuje-

me pani fotografke za zdokumento-

vanie nášho podujatia, Ing. Lužino-

vi za poskytnutie fotodokumentácie 

z predchádzajúcich podujatí, pánovi 

Műllnerovi za premietanie starých 

fi lmov, pani riaditeľke, pani učiteľke 

a žiakom Ľudovej školy umenia Ban-

ská Štiavnica. Ďakujeme naším mo-

derátorom, Ivkovi a Mirkovi, celému 

prípravnému výboru, majiteľom a 

všetkým pracovníkom fi rmy Svetro, 

spol. s r.o. Banská Štiavnica. Srdečné 

poďakovanie patrí všetkým sponzo-

rom za bohatú tombolu. Za zdarný 

priebeh podujatia a účasť na podujatí 

vám za prípravný výbor ďakuje 

Ľudmila Blašková

Deň pletiarov

20.-21. Festival „meskýho“ kum-

štu remesla a zábavy. SBM, Kam-

merhof, 9:00-22:00. 

20.5. Vernisáž: Májovo-júnový 

výber. Schemnitz Gallery, 13:00

20.5. Festival Štiavničanov: BaS-

ta! Fest. Kammerhof, 17:00

20.5. Vernisáž výstavy: Staré fo-

toaparáty. Cosmopolitan-vežič-

ka, 17:00 

20.5. Laco Deczi & Celula New 

York. Divadlo Pivovaru Erb, 19:00

20.5. Ako išlo víno na vandrovku. 

O jeho príbehoch a chutiach. Re-

zerv. 045 692 11 13. Cosmopoli-

tan-vežička, 20:00.

20.5. Swing party! Art Cafe, 

20:00

20.5. Stand-up comedy show: Sil-

né reči. Show Jána Gorduliča a 

jeho hostí. Pražovňa, 20:30. 

21./28.5. Terra Permonia. Vyná-

lezovňa, mašinkáreň, fosforovňa 

a bambusovňa. Otvorené: 13:00-

17:00. 

21.5. Klavírny workshop. HUA-

JA, 14:00 

21.5. Koncert z  tvorby slovan-

ských autorov. I. Černecká-F. 

Pergler. Klavír štvorručne. Kon-

certná sieň ZUŠ, 17:00

21.5. Pečené prasiatko s country 

skupinou Hurikán. Počúvadlian-

ske jazero, 18:00.  

21.5. Koncert: Anita Soul. Anita 

Soul, Eugen Vizvary, Michal Bu-

gala, Martin Valihora. Trotuar 

Cafe, 20:00

21.5. Noc v  kaštieli. Vstupy: 

20:30, 21:00, 21:30, 22:00. Mú-

zeum vo Sv. Antone. 

21.5. Noc múzeí a galérií v SBM. 

Kammerhof, 18:00-22:00

21.5. Majáles. Obec Ilija.

21.5. Nočný výstup na Sitno, čí-

tanie povestí, východ slnka. Info 

FB: Chata A. Kmeťa – Sitno.  

25.5. Schemnitiensis: Diplomo-

vý koncert HUAJA. S. Putz/spev 

(AT), M. Árendárik/klavír (SK). 

HUAJA, 17:00

27.5. Koncert: Katarína Koščová 

a Daniel Špiner. Kino Akademik, 

18:00

27.5. Oldies disco. Cosmopoli-

tan-bowl, 22:00  

28.5. Základný workshop práce 

s farbami Chalk Paint™ od Annie 

Sloan. Workshop vedie Bajka Solo-

vicová. 13:00-16:30, Kammerhof

Zmena programu vyhradená!

Región Banská Štiavnica
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Vybrané žiačky siedmeho, 

ôsmeho a deviateho ročníka 

našej školy sa v apríli 

zúčastnili výmenného pobytu 

žiakov v partnerskej škole 

- Gymnáziu sv. Margity v 

Budapešti. 

Počas týchto dní strávili vždy prvú 

hodinu angličtiny s ostatnými žiak-

mi školy a potom mali spoločný 

program, kde navštevovali rôzne za-

ujímavé miesta Budapešti. Po obede, 

ktorý bol v škole, si ich zobrali ich ma-

ďarské hostiteľky a zvyšok dňa strá-

vili individuálne s nimi v rodinách. 

Počas spoločných aktivít si prezre-

li centrum mesta, Ostrov sv. Margi-

ty, Budapeštiansky hrad, ZOO, Ná-

mestie hrdinov, jaskyňu a kamenný 

kostol. Nechýbala ani večerná plav-

ba loďou po Dunaji a vedomostný 

kvíz o skupine Beatles. Komunikač-

ným jazykom bola angličtina, ale vy-

menili sme si aj pár slov po slovensky 

a maďarsky. Na oplátku sme v máji 

privítali našich maďarských priate-

ľov u nás. Počas spoločného progra-

mu sme ich potrápili výstupom na 

Sitno a na Kalváriu. Z množstva ex-

pozícií sme stihli navštíviť Starý zá-

mok, skanzen a Kammerhof. Jeden 

deň sme venovali návšteve Banskej 

Bystrice. Popoludňajší program pri-

pravili hosťiteľské rodiny, za čo im 

chceme touto cestou poďakovať Po-

sledný večer sme sa s našimi hosťa-

mi už tradične rozlúčili grilovačkou 

na chate Assisi. Veríme, že výmen-

ný program bol pozitívnym zážitkom 

a veľkým prínosom pre všetkých zú-

častnených.  Michal Santoris

Výmenný pobyt žiakov CZŠ v Budapešti

Žiaci CZŠ v Budapešti  foto Archív autora

Pozor!!!
Ľudia dokážu zneužiť aj také ne-

šťastie, aké sa stalo Matúškovi Po-

liakovi… Pred pár dňami neznáme 

mladé dievčatá vyzváňali v bytov-

kách v oblasti Križovatky a pýtali 

peniaze - vraj pre Matúška. Rodi-

čia o takýchto aktivitách nič neve-

dia a z obáv zo zneužitia ich ne-

šťastia si ich vyslovene neželajú. 

ZŠ J.Horáka na žiadosť rodiny za-

stavila fi nančnú zbierku. Urobi-

li sme tak preto, lebo Matúško, 

žiaľ, stále nie je stabilizovaný a 

jeho ďalší osud nik nevie predpo-

vedať, preto ani jeho rodičia neve-

dia, či vôbec budú nejaké peniažky 

potrebné a na aký účel. Vyzýva-

me teda občanov Banskej Štiavni-

ce (prípadne i iných miest), aby v 

dobrote srdca nenaleteli podvod-

níkom!                     Renáta Taligová

Altánok
Nové dielo rúk a umu

Zabrnkám na veršov strunu

zopár slov chcem povedať a hasi-

čom poctu vzdať.

Za ich snahu, za brigády,

že svoj Zbor majú tak radi,

pred ohňom chránia majetky 

a vnútri poháre všetky

sú dokladom ich veľkej snahy.

Sú nám všetkým milí drahí a tak 

teraz v tento deň

úspechy len zaprajem,

a altánok snáď už v kľude

všetkým nám vždy slúžiť bude.

Teraz končím - milí moji

žite v šťastí a v pokoji.

Milan Štencl 

Pomocou projektu Geopark 

Banská Štiavnica prezentuje 

najzaujímavejšie geologické 

a mineralogické zvláštnosti 

tohto pozoruhodného miesta, 

označeného za svetové 

dedičstvo UNESCO. 

Na činnosť Geoclubu Šobov v Ban-

skej Štiavnici sme sa opýtali p. Ing. 

Lóranta Vojčeka, PhD.:

1. Časť kameňolomu ste sprístup-

nili pre verejnosť, čo všetko môžu 

návštevníci tu vidieť, zažiť?

Vstup formou exkurzie je možný 

iba v prítomnosti zodpovednej oso-

by od našej organizácie. Verejnosti 

sme sprístupnili tie časti kameňolo-

mu, ktoré sú bezpečné a v ktorých si 

môžu zbierať krištály a vzorky. V pr-

vom rade prezentujeme zrod a vul-

kanickú činnosť štiavnických vrchov, 

spôsob ako vznikajú ložiská rudných 

a nerudných minerálov a ukážky zo 

súčasnej ťažby. Môžu si aj vyskúšať 

niektoré zo zariadení používaných 

pri ťažbe pod dozorom zodpovednej 

osoby.

2. Na aké účely je určený technický 

priestor, ktorý pôvodne slúžil pre 

ťažkú banskú techniku?

Najprv by som vysvetlil, že priestor 

kameňolomu, naďalej slúži k ťažbe 

kremenca a teda kameňolom je 

funkčný. Zmenou technológie sa po-

darilo vtesnať samotnú ťažbu teda 

odstrel, rozbitie a podrvenie do 3 týž-

dňov v roku. Zvyšných 11 mesiacov 

je už len vydávaný kameň. Priestor, 

ktorý pôvodne slúžil ako kompre-

sorovňa a sklad strojov sa zmenil 

na múzeum súčasného baníctva a 

miesto na oddych pre návštevní-

kov. Podzemné priestory zatiaľ sprí-

stupnené neboli nakoľko to podlieha 

schvaľovaniu na ktorom sa pracuje.

3. Komu patrí areál a aký režim tu 

funguje?

Areál je vlastníctvom družstva, kto-

ré na pozemkoch hospodári. Ťažob-

ná spoločnosť má prenajatú jeho časť 

pre banské účely. Vstup do areálu si 

musia návštevníci dohodnúť, samo-

statne do priestoru vstupovať nemô-

žu, je to hlavne otázka bezpečnos-

ti, niektoré etáže dosahujú výšku 15 

metrov a pád z nich by skončil váž-

nym úrazom, pod stenami občas 

padnú balvany aj veľkosti auta, pre-

to je potrebné rešpektovať už uvede-

ný zákaz vstupu bez sprievodcu od 

nás. Na každej vstupnej ceste je upo-

zornenie, ale aj kontakt a informácia 

komu je potrebné zavolať.

4. S činnosťou je spojená zvýše-

ná prašnosť, hlučnosť, ako sa dajú 

tieto vplyvy eliminovať?

Škodlivé vplyvy sme potlačili zme-

nou technológie samotnej ťažby, vy-

konávame ju vo veľmi krátkom časo-

vom úseku, pri vhodných vonkajších 

podmienkach. Hluk sme potlačili 

na minimum o čom svedčia aj reak-

cie obyvateľov, ktorí sú presvedčení 

o tom že kameňolom je už uzavre-

tý. Považujem to za pozitívnu vizitku 

našej práce.

5. Areál je určený aj na športové 

aktivity, aké budete organizovať 

tento rok pre širokú verejnosť?

V časti, v ktorej neprebieha ťažba a 

neslúži na účely turizmu sa pripra-

vujú športové aktivity. V minulosti 

sme skúšali motokros, ale pre hluk a 

s tým spojené komplikácie sme pre-

sedlali na bicykle. Budujeme trate pre 

bikerské disciplíny ako downhill, slo-

vensky "zjazd dole kopcom". Mimo-

chodom pozývame všetkých na celo-

slovenský pretek 13.8.2016, ktorý sa 

uskutoční na novej trati v areáli. Jaz-

denie na koňoch je druhou aktivitou 

a postupne budeme doplňovať ďal-

šie tak aby sa využil potenciál tohto 

miesta. Ak niekto má vhodný nápad, 

môže nás kontaktovať a uvítame aj 

spoluprácu pri realizácií. Sme otvore-

ní novým nápadom.

6. Ak by mal niekto záujem vstú-

piť do Geoclubu ako má postupo-

vať?

Ak by mal niekto chuť vstúpiť mal 

by najprv kontaktovať nás na tel.č. 

0910 410 410, veríme že pre každé-

ho bude vstup obohatením a príno-

som.

Za rozhovor poďakoval

Michal Kríž

Geoclub v Banskej Štiavnici



7
číslo 19 • 19. máj 2016

sn@banskastiavnica.sk

oznamy, pozvánky
spomienky

OZNAMY

Spomienka

„… v našich 

srdciach zosta-

ne navždy.“ 

Dňa 18.5.2016 

uplynulo 5 ro-

kov, čo nás navždy opustila 

naša drahá maminka a stará 

mama Alžbeta Debnárová. 

Tí, ktorí ste ju poznali, ve-

nujte jej spolu s nami tichú 

spomienku. S úctou a láskou 

spomínajú 

dcéry Beáta, Ľudmila 

s manželom, vnuci Adrián, 

Dalibor a Martin

Spomienka

„Dotĺklo srd-

ce, prestalo biť, 

nechceme na 

Teba zabud-

núť. Slza v oku, 

v srdci žiaľ, čo drahé nám bolo, 

osud vzal. Odišiel si bez toho 

tak náhle, aby Tvoje ústa as-

poň zbohom dali. Len ten, kto 

niekoho navždy stratí, vie čo 

je bolesť a žiaľ. Tá rana v srd-

ci stále bolí a zabudnúť nedo-

volí.“ 

Dňa 18.5.2016 uplynu-

lo 10 rokov, čo nás navždy 

opustil náš drahý manžel a 

otec Ján Zorvan. S láskou 

na neho spomíname... Tí, 

ktorí ste ho poznali, venujte 

mu spolu s nami tichú spo-

mienku. Ďakujeme!

Smútiaca rodina 

Spomienka

„Odišla si bez 

rozlúčky… Slza 

nám steká po 

líci, zabudnúť 

sa nedá, aj keď 

hľadíš na nás z neba.“ 

Dňa 15. mája sme si pripo-

menuli 10. výročie úmrtia 

našej mamky, starej a prasta-

rej mamky, svokry Magda-

lény Slezákovej. S láskou 

spomínajú 

dcéry, syn, nevesta, zať, 

vnúčatá a pravnúčatá

Slovenská televízia Bratislava, 

centrum dramatickej tvorby, 

natáčala v dňoch 9. a 10. mája 

2016 v našej materskej škole 

zábavno-vzdelávaciu reláciu 

pre najmenších zvedavcov 

Fidlibum s témami „Prečo 

máme les?“ a „Prečo máme 

tajchy“. 

Znovu sa tu objavili známe postavy 

z tohto programu, a to Miška, Rado-

mír a Alex, ktoré deti už poznali z mi-

nuloročného natáčania (Fidlibum 

v  roku 2015 predstavilo záujmový 

krúžok Permoník). Deti podali skve-

lý výkon, za ktorý by sa nemusel han-

biť žiadny herec. Pohotovo odpove-

dali na otázky typu: Čo je to tajch? Čo 

je to tajšok? Načo v minulosti tajchy 

slúžili? Žijú v tajchoch aj nejaké zvie-

ratká? Čo môžeme vidieť v lese? Ako 

sa správame v lese? Ako môžeme za-

chrániť strom... Deti bez problémov 

rešpektovali pokyny režiséra Ivana 

Hansmana a  suverénne odpoveda-

li aj lesnému pedagógovi Rudolfovi 

Navrátilovi, ktorý bol milo zaskočený 

nad vedomosťami našich predškolá-

kov o lesných zvieratách, ihličnatých 

stromoch a ich plodoch. Deti si spo-

ločne s hlavnými postavami vyrobi-

li v  pieskovisku jazierko, zahrali sa 

ekohru Pavučinky, zacvičili malú roz-

cvičku na tému stromy a hravo zvlád-

li dve ankety na dané témy. A to nie 

je všetko. Miška, Radomír a  Alex, 

ale aj celý televízny štáb len oči otvá-

rali nad  výtvarnými dielkami s  té-

mou stromy, ktoré si pripravili ši-

kovné pršteky našich predškolákov 

pre túto reláciu. Preto si nezabudnite 

pozrieť Fidlibum „Prečo máme tajchy“ 

dňa 21.5.2016 a „Prečo máme les“ dňa 

4.6.2016 na RSTV 1. A ak ste zveda-

ví, pozrite si aj našu webovú strán-

ku (www.ekodubaci.sk) a dozviete sa 

oveľa viac zaujímavostí o šikovných 

deťoch, ktoré navštevujú materskú 

školu na Ulici 1. mája 4 v tomto nád-

hernom baníckom meste.

Miroslava Inglotová

Fidlibum opäť natáčalo 
v Materskej škole 1. mája 4, a to pre jej originalitu, nápaditosť, tvorivosť 

pedagógov a hlavne pre jej špecifi cké zameranie

Predškoláci pri natáčaní relácie  foto Archív autora

Rokom 2016 sa začal na 

Kalvárii v B. Štiavnici už 

deviaty rok obnovy. 

Okrem prác na jednotlivých objek-

toch a  kaplnkách, netreba zabúdať 

ani na údržbu celého areálu, ktorý je 

dosť rozsiahly - má 6 hektárov. Práce 

je neúrekom, a preto sme veľmi radi, 

že už niekoľko rokov po sebe je pra-

vidlom, že sa do nich zapája aj množ-

stvo dobrovoľníkov, tak z radov rôz-

nych fi riem, ako aj škôl, či iných 

organizácií. V  tohtoročnej sezóne je 

tiež už naplánovaných niekoľko fi -

remných brigád. Prvá takáto brigá-

da je už za nami. V piatok 22. apríla 

priložilo ruku dielu 50 dobrovoľníkov 

z fi rmy Faurecia, ktorí vykonali veľký 

kus práce, za čo im srdečne ďakujeme. 

Okrem kosenia jarnej trávy a čistenia 

areálu sa nám podarilo s reštaurátor-

mi otĺcť cementovú omietku z jednej 

z kaplniek, ktorej obnova je plánova-

ná na najbližší rok, odviezť niekoľko 

sutí stavebného odpadu a taktiež po-

stúpiť v prácach pri budovaní nového 

návštevníckeho centra pod kalváriou, 

ktoré plánujeme otvoriť v júli. Samot-

ným prácam predchádza prednáška 

o histórii a súčasnosti Banskej Štiav-

nice a o obnove Kalvárie. Po rozdelení 

do pracovných skupín vedených naši-

mi pracovníkmi, si tak mohli okúsiť 

prácu s rôznym náradím a po niekoľ-

kých hodinách námahy zažiť pekný 

pocit z dobre vykonanej práce. Pozi-

tívnym sprievodným javom takých-

to brigád je samozrejme aj posilnenie 

tímového ducha a  utuženie kolektí-

vu, ale aj spoznanie Banskej Štiavni-

ce a regiónu. Podobná brigáda o poč-

te 25 dobrovoľníkov sa uskutočnila 

v piatok, tentoraz z  fi rmy VÚB, av-

šak na pláne sú aj ďalšie brigády. 

Vďaka pravidelnej pomoci stoviek 

ochotných dobrovoľníkov je možné 

vykonať na kalvárii množstvo práce, 

ktorá je na nezaplatenie. Ďakujeme 

preto všetkým dobrovoľníkom, ktorý 

obetujú svoj čas a úsilie aby kalvária 

mohla byť čoskoro dokončená.

Juraj Bačík

Sezóna dobrovoľníckych brigád 
na Kalvárii v Banskej Štiavnici zahájená

Dobrovoľníci na Kalvárii v B.Štiavnici  foto Archív autora 
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Festival kumštu, remesla a zábavy
OZ Iniciatíva za živé mesto, 

Slovenské banské múzeum, 

Banskobystrický samosprávny 

kraj a Mesto Banská Štiavnica 

Vás pozývajú na 19. ročník 

Festivalu „meskýho” kumštu 

remesla a zábavy, ktorý sa 

uskutoční 20.-21.mája 2016 

v Kammerhofe v Banskej 

Štiavnici.

Festival kumštu remesla a  zábavy 

otvorí letnú turistickú sezónu 2016 

v  Banskobystrickom samospráv-

nom kraji, predstaví kultové mest-

ské postavičky: Náco, Lacný Joško, 

Cironička, ale aj expozíciu Baníctvo 

na Slovensku v Kammerhofe. V so-

botu 21. mája špeciálne oslávime aj 

Noc múzeí a galérií 2016!

Súčasťou festivalu je bohatý kultúr-

ny program ale aj tvorivé dielne, re-

meselné trhy, sokoliari, ryžovanie 

zlata, drevený kolotoč, žonglova-

nie, chodúle a veľa iných atrakcií....

Program

Piatok, 20.mája 2016, 09:00 – 22:00

09:00 Otvorenie festivalu a  letnej 

turistickej sezóny BBSK

09:15 Juggler show

10:00 Divadlo z domčeka: O kozliat-

kach

11:00 Juggler show

12:00 Divadlo z  domčeka: Kráľ 

Drozdia brada

13:00 Juggler show

14:00 Divadlo z  domčeka: Ako sa 

Gašpar takmer kráľom stal

14:45 Spevokol Štiavničan

15:15 Divadlo bez opony: Na skle 

maľované

16:30 Bastafest: Duwen Blade, Pa-

radajz Pikčr, +40,

Náckov kufor, EA

Sobota, 21.mája 2016, 09:00 - 22:00

10:00 Juggler show

11:00 Divadlo z domčeka: O kozliat-

kach

12:00 Tradičné bábkové divadlo Ty-

játr

13:00 Hevi Dubi Komiks Band- Ve-

selé pesničky pre celú rodinu

14:00 Dychová hudba Sitňanka

15:00 Hevi Dubi Komiks Band- Ve-

selé pesničky pre celú rodinu

16:30 Juggler show

17:00 Divadlo z  domčeka: Ako sa 

Gašpar takmer kráľom stal

18:00 Juggler show

19:00 Preßburger Klezmer band

20.30 Slovak Tango (Noc múzeí 

a galérií 2016)

18:00-22:00 Noc múzeí a  galérií 

2016-špeciálny program v  expo-

zícii Baníctvo na Slovensku, Kam-

merhof

Vstupné: v  predpredaji do 

16.5.2016 od 5 rokov 2,00 €, rodina 

7,00 €, v deň podujatia: od 5 rokov 

2,50 €, rodina 8,00 €

Pozn.: deti do 5 rokov, pedagogický 

dozor (1osoba/15 detí) zdarma, ro-

dina (2dospelí + 2 deti do 18 rokov)

Možnosť platby kultúrnymi pou-

kazmi!

Predpredaj vstupeniek: Kammer-

hof, Banská Štiavnica, tel.: +421 

45  694 94 51, e-mail: marketing@

muzeumbs.sk

Web podujatia: www.muzeumbs.sk

Tešíme sa na stretnutie v Kammer-

hofe.

Petra Páchniková, SBM, o.z. 

Iniciatíva za živé mesto

Slovenské banské 

múzeum Banská Štiavnica si 

pre návštevníkov v rámci Noci 

múzeí a galérií 2016 pripravilo 

jedinečný program v expozícii 

Baníctvo na Slovensku-

-Kammerhof. 

Jedinečný program je pripravený pre 

každého, kto 21. mája 2016 v podve-

čer a večer navštívi expozíciu múzea- 

Baníctvo na Slovensku - Kammerhof 

ale aj Festival kumštu remesla a zá-

bavy, ktorého záverečná časť je už 

programom Noci múzeí a galérií.

V  rámci programu sa môžete te-

šiť na vystúpenie kapiel Preßburger 

Klezmer band, Slovak Tango, ale aj 

špeciálny program v expozícii Baníc-

tvo na Slovensku pod názvom Alchý-

mia alebo alchýémia (ako pracoval 

skúšobný majster). 

Pre návštevníkov Expozície uhoľného 

baníctva na Slovensku v Handlovej sú 

pripravené tvorivé dielničky v  Eko-

dielničke a prehliadka expozície.

Program Banská Štiavnica

19:00 Preßburger Klezmer band

20.30 Slovak Tango

18:00-22:00 Noc múzeí a  galérií 

2016-špeciálny program v  expozí-

cii Baníctvo na Slovensku- Kammer-

hof predstaví tajomné  alchymistické 

značky na mapách a očarí pokusom 

v priamom  prenose

Program Handlová

9:00-22:00 Qulling na tému baníc-

tva, tvorivé dielne v  Ekodielničke + 

prehliadka expozície

Dátum konania: 21.máj 2016

Miesto konania:  Baníctvo na Slo-

vensku - Kammerhof, Expozícia 

uhoľného baníctva na Slovensku 

Handlová

Čas: 18:00-22:00

Vstupné:  2,50€ (18:00-20:00Festi-

val +Noc múzeí), 2,00€ (20:00-22:00 

Noc múzeí a galérií)

Kontakt:  045  694 94 51,  marke-

ting@muzeumbs.sk 

Tešíme sa na stretnutie. 

Petra Páchniková, SBM

Noc múzeí a galérií 2016 
v Slovenskom banskom múzeu

Letný tábor 
zdravia
Srdečne Vás pozývame na Letný tá-

bor zdravia, ktorý sa uskutoční 17.-

24.07.2016 v príjemnom prostredí 

Monkovej doliny pri obci Ždiar v Be-

lianskych Tatrách.

Ubytovanie je zabezpečené v Hote-

li Magura, v ktorom sa budú konať 

prednášky a rôzne iné aktivity. Viac 

informácií o podmienkach ubytova-

nia nájdete na www.magurahotel.sk

Program: Prednáškové a  praktic-

ké aktivity v rámci programu New-

start.

Dopoludnia: prednáškové a praktic-

ké aktivity v oblasti zdravého život-

ného štýlu.

Odpoludnia: šport, turistika a  iné 

aktivity v krásnej tatranskej prírode. 

Večer: dôverné hovory a  spoločen-

ské večery.

Doplnkový program: vstup do ho-

telového wellnesu za výhodné ceny.

e-mail: www.zivotazdravie.sk 

OZ Život a zdravie 

Pozvánka
Banskoštiavnicko-hodrušský ba-

nícky spolok, Kammerhofská 20, 

Banská Štiavnica Vás pozýva na 

„Utorkové popoludnie“ baníckeho 

spolku, ktoré sa uskutoční v uto-

rok 24. mája 2016 o 15,30 hod. 

so stretnutím účastníkov na Bani 

Starovšechsvätých v  Hodruši-

-Hámroch.

Program: - Prehliadka interneto-

vého náučného chodníka „Banská 

Hodruša“. 

Odchod vozidiel spred Kami 

v Banskej Štiavnici o 15,00 hod. 

Zdar Boh!

Richard Kaňa, predseda spolku

Letný pobyt 
v Chorvátsku

Centrum voľného času v Banskej 

Štiavnici ponúka letný pobytový 

zájazd k moru v Drveniku na juhu 

Chorvátska v termíne od 27.7. – 

5.8.2016. Ubytovanie je v hoteli cca 

150m od pláže, strava je chorvátska 

formou polpenzie - raňajky sú švéd-

ske stoly, večera výber z 2 – 3 jedál, 

odchod je priamo z B.Štiavnice auto-

busom. Základný poplatok je 345,-

Eur z toho zľavy pre 3. osobu a deti. 

Informovať sa môžete v CVČ, L.Svo-

bodu 40, na č.tel.: 0907 598 567. Za 

CVČ:                                     J. Machilová
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Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka

Aktuálne filmy v kine Akademik
Piatok 20.5. o 19:30 hod.Piatok 20.5. o 19:30 hod.
Nedeľa 22.5. o 19:30 hod.Nedeľa 22.5. o 19:30 hod.

X-MeN: ApokAlYpsAX-MeN: ApokAlYpsA

Akčný/Dobrodružný/Fantasy/Sci-Fi, Akčný/Dobrodružný/Fantasy/Sci-Fi, 
USA, 2016, 130 min, MP:12, Vstup-USA, 2016, 130 min, MP:12, Vstup-
né: 4 €. Apocalypse, prvý a najmoc-né: 4 €. Apocalypse, prvý a najmoc-
nejší mutant, nazhromaždil sily mno-nejší mutant, nazhromaždil sily mno-
hých ďalších mutantov, čím sa stal hých ďalších mutantov, čím sa stal 
nesmrteľným a nepremožiteľným. Po nesmrteľným a nepremožiteľným. Po 
svojom prebudení zo spánku, ktorý tr-svojom prebudení zo spánku, ktorý tr-
val tisíce rokov, je sklamaný zo súčas-val tisíce rokov, je sklamaný zo súčas-
ného sveta, a preto vytvorí tím moc-ného sveta, a preto vytvorí tím moc-
ných mutantov, vrátane skľúčeného ných mutantov, vrátane skľúčeného 
Magneta, aby očistil ľudstvo a vytvo-Magneta, aby očistil ľudstvo a vytvo-
ril nový svetový poriadok, podľa ktoré-ril nový svetový poriadok, podľa ktoré-
ho bude vládnuť. Keď osud Zeme visí ho bude vládnuť. Keď osud Zeme visí 
na vlásku, Raven s pomocou Profeso-na vlásku, Raven s pomocou Profeso-
ra X musí viesť tím mladých X - Me-ra X musí viesť tím mladých X - Me-
nov, aby spoločne zastavili ich najväč-nov, aby spoločne zastavili ich najväč-
šieho nepriateľa a zachránili ľudstvo šieho nepriateľa a zachránili ľudstvo 
pred úplnou skazou.pred úplnou skazou.

Sobota 21.5. o 19:30 hod.Sobota 21.5. o 19:30 hod.

PoledNicePoledNice

Horor, 90 min, ČR,MP:12, Vstup-Horor, 90 min, ČR,MP:12, Vstup-
né: 4 €. Eliška s malou dcérkou sa po né: 4 €. Eliška s malou dcérkou sa po 

mnohých rokoch vracia do rodnej de-mnohých rokoch vracia do rodnej de-
diny svojho muža, aby sa tu pokúsila o diny svojho muža, aby sa tu pokúsila o 
nový začiatok. Okrem vľúdneho prija-nový začiatok. Okrem vľúdneho prija-
tia susedov ju tu však čaká aj stretnu-tia susedov ju tu však čaká aj stretnu-
tie s miestnou čudáčka, ženou, ktorá tie s miestnou čudáčka, ženou, ktorá 
vo svojej pomätenej mysli vlečie ťažo-vo svojej pomätenej mysli vlečie ťažo-
bu vlastného dávneho nešťastie. Oko-bu vlastného dávneho nešťastie. Oko-
lo Elišky, vystavenej traumám z osa-lo Elišky, vystavenej traumám z osa-
melosti a postupne vysilenej bojom s melosti a postupne vysilenej bojom s 
nekonečnými úradnými stereotypy, sa nekonečnými úradnými stereotypy, sa 
postupne začínajú spriadať siete pre-postupne začínajú spriadať siete pre-
kliatia. kliatia. 

Nedeľa 22.5. o 17:00 hod.Nedeľa 22.5. o 17:00 hod.

ANgrY Birds vo fi lMeANgrY Birds vo fi lMe

Animovaný, USA, 2016, 100 min. Animovaný, USA, 2016, 100 min. 
MP, Vstupné: 4 €MP, Vstupné: 4 €

Utorok 24.5. o 19:30 hod.Utorok 24.5. o 19:30 hod.

BArANiBArANi

Dráma, Island, 2015, 93 min, MP:12, Dráma, Island, 2015, 93 min, MP:12, 
Vstupné: 3 € /ČSFD 79%/. Kiddi pije Vstupné: 3 € /ČSFD 79%/. Kiddi pije 
a rád strieľa. Gummi nepije a nestrie-a rád strieľa. Gummi nepije a nestrie-
ľa. Zarastení sú obaja rovnako. Kiddi ľa. Zarastení sú obaja rovnako. Kiddi 
a Gummi sú bratia, ktorí spolu už 40 a Gummi sú bratia, ktorí spolu už 40 
rokov neprehovorili ani slovo a jediné rokov neprehovorili ani slovo a jediné 

čo obaja zdieľajú, je láska k ovciam. čo obaja zdieľajú, je láska k ovciam. 
Jedného dňa Gummi pojme podozre-Jedného dňa Gummi pojme podozre-
nie, že Kiddiho výstavný baran je na-nie, že Kiddiho výstavný baran je na-
kazený smrteľnou klusavkou. Nad ro-kazený smrteľnou klusavkou. Nad ro-
dinným plemenom oviec, životnou dinným plemenom oviec, životnou 
pýchou oboch bratov, sa začnú sťaho-pýchou oboch bratov, sa začnú sťaho-
vať mračná. vať mračná. 

Štvrtok 26.5. o 19:30 hod.Štvrtok 26.5. o 19:30 hod.

Ako sA zbAviť Ako sA zbAviť 

NevesTYNevesTY

Komédia, ČR, 2016, 89 min, MP:12, Komédia, ČR, 2016, 89 min, MP:12, 
Vstupné: 4 €. Eva vlastní cukráreň, Vstupné: 4 €. Eva vlastní cukráreň, 
stará sa o syna a musí krotiť svo-stará sa o syna a musí krotiť svo-
ju svojráznu mamu. S bývalým man-ju svojráznu mamu. S bývalým man-
želom má skvelý vzťah a ako tvrdí jej želom má skvelý vzťah a ako tvrdí jej 
kamarátka kamarátka „neboli by ste prví, čo sa „neboli by ste prví, čo sa 
rozviedli a zase dali dokopy“rozviedli a zase dali dokopy“. A potom . A potom 
sa skoro pobozkajú a nasleduje pozva-sa skoro pobozkajú a nasleduje pozva-
nie na drahú večeru pri sviečkach, kde nie na drahú večeru pri sviečkach, kde 
sa Honza konečne vyjadrí. Naozaj sa sa Honza konečne vyjadrí. Naozaj sa 
znova zamiloval a premýšľa o svad-znova zamiloval a premýšľa o svad-
be… s niekým iným! To je niečo pre be… s niekým iným! To je niečo pre 
svojráznu Evinu mamku. Nikdy sa ne-svojráznu Evinu mamku. Nikdy sa ne-
vzdáva, vždy si vie rady a zničiť cudziu vzdáva, vždy si vie rady a zničiť cudziu 
svadbu je pre ňu tá správna výzva. svadbu je pre ňu tá správna výzva. 

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

Vážení lúštitelia!

Výhernú poukážku na konzumáciu 

v hodnote 10,-eur v pizzérii, reštau-

rácii Black M, Nám. sv. Trojice 6/2, 

Banská Štiavnica si výherca môže 

vyzdvihnúť v redakcii ŠN. Správne 

znenie krížovky z č.17/2016: „Pria-

teľa vyberaj hodvábnou rukou a želez-

nou drž.“ Výhercom sa stáva Helena 

Jauschová, Poľnohospodárska 2, 

Banská Štiavnica. Srdečne blaho-

želáme! Tento týždeň hráme o po-

ukážku na konzumáciu v hodnote 

10,-eur v pizzérii, reštaurácii Black 

M, Nám. sv. Trojice 6/2, Banská 

Štiavnica. Vašou úlohou je správne 

vylúštiť krížovku a zaslať ju spolu s 

kupónom do redakcie ŠN v termíne 

do 30.5.2016.

V tajničke sa ukrýva výrok R. Ful-

ghuma: (Tajnička)

A., Bodavý hmyz, česká televízia, 

listová skratka, vhodná na orbu, ti-

cho,

B., Začiatok tajničky,

C., Obyvateľ severného Slovenska, 

skoby, kto vykonáva masáž,

D., Odpis, inakšia, sled riešenia,

E., Rybárska sieť, satelit (skr.), 

Slovenská akadémia vied, Otília, 

umy,

F., Pokop, nedá na predaj, rozmys-

li si,

G., Niečo vykopané, pánske dieťa, 

meno Banášovej,

H., Častica, zubná pasta, stred slo-

va vedieme, žltohnedá farba, Rus-

ká rieka,

I., Drn, alebo (po rusky), kríženec 

tiav, talianske mesto,

J., Koniec tajničky, pila si (bás-

nicky),

K., Dáva sa do nej list, získavaj 

zrno mlátením, autor Vinetua, 

akú,

1., Oslava, navigácia, svatko, nobé-

lium,

2., Mnohonásobný, lós,

3., Mesto vo Švajčiarsku, plod pal-

my, báryum,

4., Citoslovce čľapnutia, časť zisku,

5., Obyvateľ Talianska, polovica, 

zákaznícka karta (skr.),

6., Lesné zviera, savana, listnatý 

strom,

7., Štípe, zveziem sa na zem,

8., Psíci, rozprávková krajina, člen-

ský lístok,

9., Obloky, vzťahujúca sa k večeru,

10., Meno Charlesa, dá do ruky, po-

ometaj,

11., Navije, pika (naopak), meter,

12., Ampér, letecká spoločnosť 

v USA, dajú titul,

13., Postavenie, kombinézy,

14., svoje (česky), lámu (odzadu), 

inak,

15., Smola, stred tajničky.

Pomôcky: Miláno, pánča, ili, Ray, 

May, AARE, Narnia.

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 15

A

B

C

D
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F

G

H

I

J

K

Kupón č. 19
Krížovka
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Kokava nad Rimavicou bola 

v piatok 6. mája 2016 dejiskom 

Detského hudobného 

festivalu.

Pohronské osvetové stredisko vo 

Veľkom Krtíši pozvalo interprétov 

ľudovej piesne, ktorí boli rozdelení 

do štyroch rôznych kategórií. V ka-

tegórii spevácke skupiny sa pred-

stavili dievčenské spevácke skupiny 

„Zornička“ zo Zvolena, „Prvosien-

ka“ z  Banskej Bystrice, „Heľpančok“ 

z Heľpy, „Zornička“ z Klenovca, „Há-

jik“ z  Rimavskej Soboty a „Jánošík“ 

z  Fiľakova a  chlapčenská spevácka 

skupina „Ragačinka“ z Hrušova. Me-

dzi sólistami nechýbali šikovní spe-

váci a speváčky z Klenovca, Dobrej 

Nivy, Hrochote, Hrušova, Tomášo-

viec, Detvy, Poník, Fiľakova, Rimav-

skej Soboty,  Pohorelej a  Banskej 

Štiavnice. Pavol Chovan ako po-

stupujúci z  regionálneho kola Čer-

vené jabĺčko zastupoval celý Žiar-

sko-novobansko-štiavnický región. 

Predstavil sa v horehronskom kroji 

pána Spišiaka (za požičanie ďakuje-

me) s piesňami „Spievaj si dievčatko“ 

a „Ešte ja raz do vás pôjdem“. Na akor-

deóne sprevádzal Paľka pán učiteľ 

Jozef Chládek (ZUŠ). V  priebehu 

festivalu sa predstavili ešte detské 

folklórne súbory a  sóloví hráči na 

ľudový nástroj (ústna harmonika, 

píšťaľka, fujara, drumbľa, husle, 

gajdy, či heligónka). Tešíme sa, že si 

Paľko spomedzi 11 speváčikov vy-

spieval pekné strieborné pásmo. Zo 

srdca gratulujeme.

Irena Chovanová

Striebro v hrdle

Paľko Chovan na regionálnej súťaži  foto Archív autora

Profesionálny jazzový bubeník 

Jakub Valíček prijal pozvanie 

pána učiteľa Matúša Piatrova 

odovzdať svoje skúsenosti 

žiakom ZUŠ. 

Jakub Valíček a p. uč. Piatrov spolu 

študovali hru na bicích nástrojoch 

na konzervatóriu v Žiline. Po ukon-

čení štúdia Jakub študoval na Ži-

linskej Univerzite a svoje hudobné 

vzdelanie dokončil na Birmingham 

Conservatoire v Anglicku so zame-

raním „Jazzové bicie“. Vo štvrtok 5. 

mája očaril vzácny hosť svojou hrou 

a výbornou improvizáciou prítom-

ných žiakov natoľko, že niektorí si 

to museli priamo aj vyskúšať za-

hrať. Jazz a hrať jazz na bicie je veľ-

mi náročné ,vyžaduje si to naozaj 

veľkú trpezlivosť, techniku, koordi-

náciu, veľa cvičenia a talentu.… Ja-

kub prešiel časťami, poradil žiakom 

ako majú cvičiť, čo ako prvé musia 

cvičiť. Ukázal im jazzový sprievod, 

základy tohto náročného hudobné-

ho štýlu, ktorý nie každý vie zahrať, 

a preto som mu nesmierne vďačný 

za to, že prijal pozvanie a prišiel po-

vzbudiť a motivovať mladých nada-

ných bubeníkov a muzikantov v Zá-

kladnej umeleckej škole v Banskej 

Štiavnici. Na záver by som chcel po-

ďakovať vedeniu školy, pani riadi-

teľke Irke Chovanovej za podporu a 

jeho zorganizovanie, Mirke Knezo-

vičovej a Katke Tuhárskej. Vďaka!

Matúš Piatrov

Bubenícky workshop

Nadaní bubeníci a muzikanti ZUŠ  foto Archív autora

INZERCIA

BaSta! Fest
Nultý ročník festivalu Štiavniča-

nov BaSta! Fest bude nadväzovať na 

prvý deň Festivalu kumštu, remesla 

a zábavy a uskutoční sa v piatok 20. 

mája od 16:30 hod. v priestoroch 

nádvoria historického Kammerho-

fu (Kammerhofská 2), v prípade ne-

priaznivého počasia v sále Kultúrne-

ho centra. V programe vystúpia:

16:30 Štiavničan / 17:00 Andrej 

Osvald (unplugged acoustic guitar) 

/ 17:30 EA (alternative - electroni-

ca) / 18:30 Nácov kufor (jazz rock) / 

20:00 +-40 (hard rock). Súčasťou mi-

nifestivalu je aj výstava Prelínanie 

(J. Patsch, O. Kuchtová, Z. Knezovi-

čová), ktorej vernisáž sa uskutoční 

19.5. 2016 o 17:00 hod. v Kultúr-

nom centre (Kammerhofská 1). 

Na podujatie srdečne pozývame!

RM

Poďakovanie
Chceli by sme sa touto cestou po-

ďakovať všetkým priateľom, vďa-

ka ktorým môžeme pokračovať 

v tradícii môjho otca Stanka Ša-

kového, ale aj Vám všetkým, kto-

rí ste nás morálne podporovali. 

Vďaka Bohu za Vás všetkých! 

Tím Pohrebníctva Cháron: 

Maroš, Janči a Stanka

19.5 o 17:00 hod. KULTÚRNE CENTRUM

PRELÍNANIE POZVÁNKA

ZUZANA KNEZOVIČOVÁ, OĽGA KUCHTOVÁ, JÁN PATSCH

Katka Koščová
prinesie dobrú energiu

V piatok 27. mája 2016 sa v kine 

Akademik o  18.00 hod. uskutoč-

ní koncert príjemnej dámy a výbor-

nej speváčky Kataríny Koščovej. Po 

tom, ako sa stala prvou slovenskou 

superstar sa vydala na svoju vlast-

nú hudobnú cestu, ktorá má ďale-

ko od klasického popu, či stredného 

prúdu. Katka sa dobre cíti vo vlnách 

jazzu, šansónu či folku a  podarilo 

sa jej nájsť v týchto žánroch aj svoje 

publikum. Sme preto radi, že v rám-

ci koncertovania sa po čase vracia aj 

do nášho mesta, ku ktorému má po-

dobne, ako mnohí ďalší umelci, veľ-

mi pozitívny vzťah. Ak teda hľadáte 

koncert, ktorého tóny by vás v upo-

náhľanej dobe upokojili, spomali-

li a  dodali vám pozitívnu energiu, 

určite si vystúpenie Katky s  klavi-

ristom Danielom Špinerom nene-

chajte ujsť.  Vstupenky na akciu za-

kúpite v  Informačnom centre na 

Námestí sv. Trojice, na stránke kul-

tura.banskastiavnica.sk alebo pria-

mo na mieste koncertu. Tešíme sa 

na stretnutie s vami.            R. Marko
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Ďalším plaveckým kolom sme 

pokračovali 14.5. v Žiline. 

Alexandra Nemčoková opäť 

potvrdila dobrú formu a na 

100m motýlik zvíťazila v novom 

osobnom rekorde 1:19,3. 

Druhé miesto obsadila na 50 m ča-

som 34,04 s. V ostatných kraulo-

vých disciplínach obsadila 5. a 6 

miesto. Adela Prefertusová pláva-

la na úrovni osobných rekordov. V 

júni nás čakajú majstrovstvá Slo-

venska v Bratislave.

V Žiari nad Hronom sa konal 7.roč-

ník polmaratónu, štafi et a inli-

ne pretekov. Na štarte polma-

ratónu nechýbalo aj niekoľko 

Banskoštiavničanov. Roman Šlúch 

časom 1:20:18, František Beloho-

rec 1:24:12, Róbert Benčaj 1:35:55, 

Rado Nemčok 1:35:58, Radek Šály 

1:37:59. Zvíťazili pretekári z Kene. 

E.Cheruiyot kvalitným časom 

1:10:11 a Christina Oiro za 1:20:44. 

SiBŠ

Plávanie v Žiline a polmaratón 
v Žiari nad Hronom

Saša Nemčoková (v strede) na plaveckých pretekoch  foto SiBŠ

Oblastné majstrovstvá OBFZ ZH

21. kolo sa hralo 14.5.2016

Sitno Banská Štiavnica - ŠK Slaská 

1:1 (1:0)

Góly: 30. min. Kminiak z p.k.

Zostava: Pažout – Číž, Hanzlik A. 

(37.Neuschl A.), Necpal, Kušion, 

Chmelina, Hanzlík P., Barák N., Be-

ňadik, Kminiak, Roško (65.Kmeť)

Po plnom bodovom zisku na súpe-

rovom ihrisku, prišla nečakaná do-

máca bodová strata. Naše mužstvo 

mohlo o víťazstve rozhodnúť už v 

prvom polčase, kedy nepremenilo 

niekoľko sľubných šancí a pri kto-

rých chýbalo i trochu športového 

šťastia.

Peknou prihrávkou už v 9. min. 

Kminiak vysunul do behu Chmeli-

nu, jeho strela zo 14. metrov tesne 

minula bránu hostí. Po fauloch na 

našich hráčov v blízkosti šestnást-

ky v 20. a 24. min. rozhodca naria-

dil priame kopy,ktoré obe zahrával 

Kminiak, jeho strely minuli bránu 

hostí. Brankár hostí sa vyzname-

nal v 27. min. keď bravúrne vyrazil 

strelu Kušiona zo 16 m. Gólu sme 

sa dočkali v 30 min., v pokutovom 

území faulovaný Hanzlik A., naria-

dený pokutový kop premenil Kmi-

niak. Do kabín sme mohli ísť s 2-gó-

lovým vedením, ale sme mali smolu 

po individuálnej akcii strela Kmi-

niaka skončila na žrdi.

Hra nášho mužstva po prestávke 

vôbec nebola dobrá, čo hostia vy-

užili na vyrovnanie výsledku. V 

49. min. hostia zahrávali priamy 

po ktorom lopta z hlavy hosťujú-

ceho útočníka sa od brvna odrazi-

la na bránkovú čiaru. V obrovskej 

šanci s ocitol v 52. min. Beňadik 

zo 7m však vysoko prestrelil brá-

nu. Po ruke v našom pokutovom 

území nariadil rozhodca pokutový 

kop, ktorý hostia premenili a vy-

rovnali výsledok. Do vedenia sme 

mohli isť v 64. min. kedy Kminiak 

prihrávkou našiel na hranici 16-ky 

Beňadika, jeho prudkú strelu bran-

kár hostí chytil. Nakoniec to mohli 

byť hostia, ktorí sa mohli radovať z 

troch bodov, to by však ich útočník 

musel premeniť „tutovú“ šancu v 79. 

min., kedy sa ocitol sám pred Pažo-

utom a z 8 m strelou ho neprekonal. 

Náš brankár jeho strelu vyrazil. Tak 

zápas skončil deľbou bodov.

IV. liga dorast

23. kolo hralo sa 14.5.2016

OFK Slovenská Lupča - Sitno Ban-

ská Štiavnica 4:0 (1:0)

Zostava: Dudák - Binder Š., (63.

Daubner), Binder O. (46.Šuhajda), 

Vilmon, Nedoroščík, Neuschl P., 

Šemoda K. (55.Hrabko), Javorský, 

Meňuš, Mudrák

Naši chlapci prehrali u vedúceho 

mužstva tabuľky.

II. liga starších žiakov

21. kolo hralo sa 10.5.2016

MFK Žarnovica - Sitno Banská 

Štiavnica 2:0 (2:0)

II. liga mladších žiakov

21 kolo hralo sa 10.5.2016

MFK Žarnovica - Sitno Banská 

Štiavnica 2:2 (1:0)

Góly: Glézl, Bartoš

Kto? Kedy? S kým?

Oblastné majstrovstvá OBFZ ZH

22. kolo hrá sa 22.5.2016 o 17.00 

hod.

TJ Sokol Tekovská Breznica - Sitno 

Banská Štiavnica

IV. liga dorast

24. kolo hrá sa 21.5.2016 o 14.00 

hod.

Sitno Banská Štiavnica - FK Me-

dzibrod

II. liga starších a mladších žiakov

22. kolo hrá sa 21.5.2016 o 10.00 

hod. a 12.00 hod.

Sitno Banská Štiavnica - MFK Re-

vúca

Ivan Javorský

Nečakaná domáca strata bodov

Futbal
II.liga MŽ U13 sk. JUH

FK Sitno Banská Štiavnica - MFK 

Detva 4:1 (2:1). Góly: 5' Timotej 

Bartoš, 28' Miloš Meliš, 32' Dávid 

Kováčik, 58' Martin Parilla. Oča-

kávali sme ťažký zápas, čo sa nám 

potvrdilo v 1.polčase. Prvý kon-

takt nášho brankára boli klasické 

husle, ale potom zatiahol žalúzie 

3 peknými zákrokmi. Tréner re-

agoval na hru súpera stiahnutím 

Timona Bartoša do obrany a bolo 

vymaľované. Brankár bez práce 

znamená dobrú obranu. Je zau-

jímavé, že naša hra a góly časovo 

ladili so slovenskou hokejovou re-

prezentáciou.

II. liga SŽ U15 sk. JUH

FK Sitno Banská Štiavnica - MFK 

Detva 1:3 (0:2). Gól: 57" Nikolaj 

Taliga. 1. polčas nás rozhodil dis-

kutabilný pokutový kop. Cez pre-

stávku sa chlapci vyhecovali, z 

čoho pramenila zlepšená hra, kde 

sme súpera dostávali pod tlak za 

čo chlapcov treba pochváliť.

Richard Neubauer

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. Zaplatiť v kancelárii zväzu 

Po, St, Št. Ivan Madara

Beh oslobodenia 

H.Ždaňa v réžii ZŠ J. Horáka

35.ročník Behu oslobodenia H. 

Ždane absolvovali aj športov-

ci z ŠK Atleti BS a žiaci ZŠ Jozefa 

Horáka v B. Štiavnici.

Školu reprezentovali a  výsled-

ky vo svojich kategóriách do-

siahli:

1.miesto Matúš Červenák

1.miesto Barbora Švenková

1.miesto Terézia Švenková

1.miesto Adam Valovič

2.miesto Barbora Luptáková

2.miesto Dominika Pažická

3.miesto Kristína Jarábeková 

6.miesto Adelka Prefertusová

Za klub štartovali:

Tereza Snitková skončila na 1. 

mieste a taktiež prvý dobehol Ma-

rek Gibala. Jeho Brat Jozef Giba-

la dobehol v mužoch na 2. mieste.

Srdečne gratulujem a ďakujem za 

podporu vedeniu ZŠ J.Horáka

Róbert Petro
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Gymnázium Andreja Kmeťa, 
A.Gwerkovej-Göllnerovej, 96917 

Banská Štiavnica vyhlasuje 
Obchodnú verejnú súťaž na 

prenájom nebytových priestorov 
- školský bufet. Súťaž trvá v 

termíne od 26. mája 2016 do 
9.júna 2016. Podmienky súťaže 
sú zverejnené na web stránke 

školy www.gymbs.edupage.sk.

služby

 Hľadáme 2-izbový byt najlepšie po 

rekonštrukcii na kúpu alebo prenájom. 

Tel.č.: 0918 391 305, 0902 656 437

 Predám chatku s pozemkom, tel.č.: 

0915 435 890

 Predám 3-izbový byt v B.Štiavnici 

(lokalita Križovatka). Byt je neprero-

bený, tel.č.: 0904 255 355

 Ponúkam na predaj 4-izbový byt po 

čiastočnej rekonštrukcii, časť Drieňo-

vá. Cena 43 000,-eur. Mobil: 0914 320 

283

 Predám v BŠ časť Štefultov poze-

mok 5550m2 a 3740m a 1450m2 na 

výstavbu RD alebo chaty s prístupo-

vou cestou na pozemok a inžiniersky-

mi sieťami 50m od pozemku, tel.č.: 

0940 870 762

 Dám do dlhodobého prenájmu po-

zemok asi 1000m2. Miesto pri Ul. drie-

ňová. Tel.č.: 0948 496 960

  Potrebujete vypratať dom, byt 

alebo garáž? Neviete čo s (ne)po-

trebnými vecami? Zabezpečíme od-

voz a likvidáciu. ZADARMO. Tel.č.: 

0950 570 654

reality

prácapppppppppppppp

  Firma MIRADOR príjme ÚČ-

TOVNÍČKU do dlhodobého pracov-

ného pomeru – plat po zaškolení 

1000 eur v hrubom, prax min. 1 rok 

vo vedení podvojného účtovníctva 

podmienkou. Kontakt: lenka@mi-

rador.eu, tel.č.: 045/6920616

Si študent a hľadáš brigádu popri škole, alebo na prázdniny? Chceš mať 
v životopise využiteľné pracovné skúsenos  ? Máš skúsenos   v oblas   

gastronómie (nie je podmienka, ale výhoda)? Tak potom neváhaj a využi 
niektorú z voľných pozícii na brigádnika čašník – čašníčka, alebo pomocná sila 

do kuchyne v reštaurácii – pizzerii Black M – Banská Š  avnica. Podmienky: 
spoľahlivosť, zodpovednosť, komunika  vnosť, usmievať sa a mať chuť 

pracovať. Mzda dohodou, bežný privýrobok pre študentov. Závisí od času a 
efek  vity práce. V prípade záujmu nás kontaktuj na mailovú adresu info@
blackm.sk, alebo 0915 256 540, kde Ti poskytneme odpovede a viac info. 

Vybraných uchádzačov budeme kontaktovať.

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

INZERCIA

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

Centrum voľného času v spolu-

práci so ZŠ a SŠ zorganizovali 

postupové futbalové súťaže 

žiakov ZŠ a študentov SŠ podľa 

kalendára športových súťaží 

MŠVaV SR.

Dňa 13.4.2016 veľký futbal SŠ 

s nasledovným umiestnením:

1.miesto: SOŠ lesnícka

2. miesto: SOŠ služieb a lesníctva

3. miesto: Gymnázium A. Kmeťa

Ďakujem p. Ľ. Barákovi a I. Javor-

skému za ochotu a snahu pri orga-

nizovaní uvedenej súťaže na štadió-

ne FK Sitno.

Dňa 14.4.2016 malý futbal ŠP 

SFZ Dôvera mladšie dievčatá:

1. miesto: ZŠ s MŠ B. Belá

2. miesto: ZŠ J. Horáka

3. miesto: ZŠ J. Kollára

Dňa 19.4.2016 malý futbal ŠP 

SFZ Dôvera mladší chlapci:

1. miesto: ZŠ J. Horáka

2. miesto: ZŠ J. Kollára

3. miesto: ZŠ s MŠ Sv. Anton

Dňa 20.4.2016 malý futbal Jed-

nota Cup staršie dievčatá:

1. miesto: ZŠ J. Kollára

2. miesto: ZŠ s MŠ B. Belá

3. miesto: ZŠ J. Horáka

Čakajú nás ešte dva okresné kolá 

futbalových súťaží McDonald 

s Cup, Jednota Cup starších žiakov 

a dva regionálne kolá o ich výsled-

koch vás budeme informovať.

Víťazným školám gratulujem a ďa-

kujem nášmu neodmysliteľnému 

rozhodcovi, ktorý nám „píska“ všet-

ky turnaje I. Beňovi a  pri veľkom 

futbale aj R. Neubauerovi. Za CVČ:

J. Machilová

Školské športové 
futbalové súťaže ZŠ a SŠ

Začala nová sezóna v Sloven-

skom Autokrosse a náš mladý 

nádejný talent Richard Tóth 

ml. pokračuje v úspechoch. 

Rozhodol sa v 16-tich rokoch pre-

stúpiť z divízie D6 junior do vyššej 

kategórie divízia D6 senior. Prvý 

pretek bol 1.5.2016 v Môlči a v no-

vej kategórii sa Richardovi podari-

lo získať krásne 1. miesto zo sied-

mich pretekárov, pričom bol z nich 

najmladší. Gratulujeme k víťazstvu 

a želáme ešte veľa úspechov a šťast-

ných kilometrov. 

Katarína Marková

Nádejný mladý talent 
v našom regióne

Víťaz Richard Tóth (v strede)  

foto Archív autora 


