
Dňa 16.5.2019 bola za účasti 

hlavných predstaviteľov 

mesta, škôl a školských 

zariadení, študentov, ako 

aj regionálnych médií, 

v podkroví Rubigallovho domu 

na Nám. sv. Trojice 3, sláv-

nostne otvorená činnosť Klubu 

Rubigall. 

Pozvanie prijala aj populárna spiso-

vateľka pre deti a mládež Gabriela 

Futová, ktorá po príhovoroch pri-

mátorky mesta Mgr. Nadeždy Ba-

biakovej a  vedúceho odd. kultúry, 

športu a  mediálnej komunikácie 

Ing. Rastislava Marka, 

Financovanie
škôl a školských

zariadení
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Akonáhle som sa dozvedela 

o rušení autobusových spojov 

Banská Štiavnica – Bratislava 

a späť, začala som v uvedenej 

veci konať. 

Ihneď som rokovala s vedením Slo-

venskej autobusovej dopravy Zvo-

len, a. s., s VÚC BBSK, a taktiež som 

sa osobne obrátila a  požiadala mi-

nistra dopravy a výstavby SR pána 

Árpáda Érseka o riešenie požiadav-

ky zachovať tento autobusový spoj.

Zároveň som zvolala pracovné ro-

kovanie na deň 27. máj 2019 aj za 

účasti zástupcov Slovenskej au-

tobusovej dopravy Zvolen, a. s., 

a VÚC BBSK, kde budeme uvedené 

problematiku ďalej riešiť a  hľadať 

všetky možnosti, aby sme uvedené 

dopravné spojenie zachovali.

Aj s  týmto problémom som vy-

stúpila na plenárnej schôdzi Fóra 

partnerov Slovenskej komisie pre 

UNESCO dňa 21.5.2019, kde som 

vyjadrila názor, že nie je možné 

brať z Banskej Štiavnice ako lokality 

UNESCO dopravné spojenia a inšti-

túcie ani vtedy, ak nie je dosiahnutá 

ich ekonomická rentabilita.

Pre obyvateľov mesta Banská 

Štiavnica a  okresu Banská Štiav-

nica ide o priame spoje, ktoré vy-

užívajú cestujúci na cestovanie do 

škôl, za prácou a  zdravotnou sta-

rostlivosťou, tak do cieľovej stani-

ce Bratislava, ako aj do miest: Nit-

ra, Levice a pod. a späť do Banskej 

Štiavnice. 

Slávnostné otvorenie Klubu Rubigall  foto Michal Kríž
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United Nations

Cultural Organization

Banská Štiavnica 
a technické pamiatky okolia
Svetové tvo od roku 1993

Vstupné: 5€Vstupné: 5€

Piatok 24.5. o 19:30 hod.Piatok 24.5. o 19:30 hod.
Nedeľa 26.5. o 19:30 hod.Nedeľa 26.5. o 19:30 hod.

AlAddiNAlAddiN

BUDENIE 

SITNIANSKYCH  RYTIEROV

8.6.2019, Počúvadlo

Pozvánka

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 

Zb. o  obecnom zriadení, v  zne-

ní neskorších zmien a  doplnkov, 

§-u 12 odst. 1 a §-u 13 ods. 4 a) 

zvolávam zasadnutie Mestského 

zastupiteľstva v  Banskej Štiavni-

ci na deň 28. máj 2019 (utorok) 

o 10:00. Zasadnutie sa uskutoční 

v zasadacej miestnosti historickej 

radnice, prízemie č.dv. 4. Priestor 

pre občanov je od 15:00 hod. Sr-

dečne Vás pozývam! 

Mgr. Nadežda Babiaková, 

primátorka mesta

Oznam
Bytová správa, s.r.o., Banská 

Štiavnica, prevádzka Mestské kú-

pele – plaváreň, oznamuje obyva-

teľom a návštevníkom mesta Ban-

ská Štiavnica, že dňa 25.5.2019 

(sobota), bude prevádzka plavec-

kého bazéna pre verejnosť zatvo-

rená, z dôvodu konania sa plavec-

kých pretekov.

Otváracie hodiny pre saunu a víri-

vú vaňu ostávajú nezmenené.

Slezáková Denisa,

vedúca prevádzky

Rušenie autobusových spojov
Samospráva mesta rieši problém diaľkového autobusového spojenia 
Banská Štiavnica – Bratislava a späť.

Klub Rubigall otvorený


3.str.
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20.5.

DIÁR
z programu

primátorky

Riešenie potrieb a  požiadaviek 

občanov mesta.

21.5.

Účasť na plenárnej schôdzi Fóra 

partnerov slovenskej komisie 

pre UNESCO na Ministerstve 

zahraničných vecí a európskych 

záležitostí SR v Bratislave.

22.5.

Riešenie problematiky zacho-

vania autobusových spojov na 

trase Banská Štiavnica – Brati-

slava.

Účasť na 30. sneme Združenia 

miest a obcí Slovenska v Brati-

slave.

23.5.

Účasť na 30. sneme Združenia 

miest a obcí Slovenska v Brati-

slave.

24.5.

 Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

Účasť na slávnostnom vyraďo-

vaní absolventov Gymnázia A. 

Kmeťa v Banskej Štiavnici, spo-

jenom s  odovzdávaním matu-

ritných vysvedčení.

Občianske obrady – sobáš.

25. 5. 

Zabezpečenie volieb do parla-

mentu EÚ.

Občianske obrady – sobáš. 

Eva Turányiová

V dňoch 17. – 19. mája 2019 

sa uskutočnilo 12. stretnutie 

banských miest a obcí 

Slovenska.

Konalo sa v  niekdajšom Slobod-

nom kráľovskom banskom meste 

Ľubietová a bolo nielen príležitos-

ťou pripomenúť si slávnu históriu 

baníctva, ale aj jeho obrovský prí-

nos pre všeobecný rozvoj ľudstva.

„Žijeme dobu, ktorá baníctvu nepra-

je, dobu, kedy sa suroviny považujú 

za tak samozrejmú vec, že nik za nimi 

nevidí ťažkú prácu baníka v  podze-

mí, mnohokrát v  ohrození vlastné-

ho života. Ale práve táto ťažká prá-

ca je základom duchu kamarátstva, 

nezištnej pomoci, ktorý v  iných pro-

fesiách neexistuje a  je jedinečný. Na 

tomto stretnutí vynikla práve táto 

stránka baníctva – ľudia, ktorí pri-

šli s jediným cieľom, ukázať svetu, že 

mu stále máme čo ponúknuť, to čo sa 

dnes stráca – úcta k tradíciám, srdeč-

nosť, nezištnosť a kamarátstvo“.

Podujatia sa zúčastnili predsta-

vitelia samospráv, predsedovia, 

podpredsedovia a členovia baníc-

kych spolkov, cechov a  bratstiev 

a  priaznivci baníckych tradícií. 

Nechýbali ani zástupcovia Mesta 

Banská Štiavnica a členovia Ban-

skoštiavnicko-hodruškého baníc-

keho spolku.

Za „náš“ banícky spolok vystú-

pili Spevokol Štiavničan a  Živý 

banícky orloj. Spevokolu sa po-

radilo získať prvé miesto v  súťa-

ži baníckych spevokolov pod ná-

zvom „O putovnú karbitku“ a veľký 

úspech malo aj vystúpenie Živé-

ho baníckeho orloja, ktorý origi-

nálnym spôsobom propaguje tra-

dičné hodnoty baníckej kultúry 

a nehmotného dedičstva Banskej 

Štiavnice.

Podujatie bolo organizované ob-

cou Ľubietová a  Združením ba-

níckych spolkov a  cechov Slo-

venska. Usporiadateľom za toto 

úspešné podujatie ďakujeme.

Ing. Ivana Ondrejmišková

prednostka MsÚ

12.stretnutie banských miest 
a obcí Slovenska

15.5. bol dňom narodenia Ma-

ximiliána Hella (15.5.1720 – 

14.4.1792), rodáka zo Štiavnických 

Baní, jedného z najvýznamnejších 

svetových astronómov v 18. stor.. 

Samozrejme, že v tento deň bola na 

neho aj spomienka v Rádiu Regina 

od 5:45. Pozoruhodné v  tejto sú-

vislosti bolo aj to, že v čase od 5:45 

do 6:00 bola venovaná pozornosť 

aj ďalším svetoznámym osobnos-

tiam – jeho otcovi Matejovi Korne-

lovi Hellovi (1651 – 1743), ako aj 

bratovi Maximiliána Hella, Jozefo-

vi Karolovi Hellovi (1713 – 1789). 

Keďže RTVS spravila výnimku, ro-

bím tak aj ja a venujem sa len tým-

to 3 osobnostiam. Kým Maximili-

án Hell najplodnejšie roky svojho 

života strávil mimo svojho rodiska, 

M. K. Hell a J. K. Hell až do kon-

ca svojho života pôsobili v  ban-

skoštiavnickom rudnom revíre, 

keď hlavným banským strojmaj-

strom v tomto revíre bol najprv M. 

K. Hell a po jeho smrti bol v tejto 

funkcii jeho syn a brat M. Hella. M. 

K. Hell aj J. K. Hell boli svetozná-

mi vynálezcovia a konštruktéri. M. 

K. Hell sa zaslúžil o záchranu naj-

produktívnejších baní v  bansko-

štiavnickom rudnom revíre pred 

ich zatopením a J. K. Hell sa pre-

slávil svetoznámymi konštrukcia-

mi vodočerpacích strojov, ktoré 

nachádzali uplatnenie v  rôznych 

končinách sveta, ba dokonca ešte 

aj v 20. stor. a to aj na americkom 

kontinente. 

Ján Novák

Štiavničania, Štiavnica, 
médiá a súvzťažnosti

Spevokol Štiavničan - víťaz súťaže foto Jozef Schingler

Oznámenie
o prerušení distribúcie elektriny

Oznamujeme Vám, že bude pre-

rušená distribúcia elektriny z  dô-

vodu odstraňovania porúch na za-

riadeniach distribučnej sústavy 

prevádzkovateľa distribučnej sústa-

vy spoločnosti Stredoslovenská dis-

tribučná, a.s.. Bez el. energie budú 

v B. Štiavnici:

– 24.5. v čase od 7:30 – 16:00 na ul.: 

Cintorínska, F. Urbánka, J. C. Hron-

ského, Na Mária šachtu, Na Matej 

štôlňu, Obrancov mieru, Rakytová, 

Úzka.

– 25.5. v čase od 7:30 – 16:30 v časti 

Banky na ul.: Hadová, Hlavná, Hor-

ná, Majer, Na jazero, Vyhnianska 

a na ul.: Belianska, Belianske jazero, 

Ď. Langsfelda, J. M. Hurbana, M. M. 

Hodžu, Osadná, Pustá, Šobov.

Július Bodor, riaditeľ sekcie 

Dispečingy, SSD, a.s.

Mestská 
knižnica
v priestoroch Rubigallu

Otváracie hodiny:

Po, Ut, St, Pi: 8:00 – 17:00

Štvrtok: 13:00 – 17:00

Kontakt: 045/694 96 58

Obedňajšia prestávka: 

11:30 – 12:00

email: kniznica@banskastiavnica.sk

MsK
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Tiež treba do úvahy zo-

brať dôvod, že je to jediné pria-

me a  najkratšie autobusové spoje-

nie s  hlavným mestom SR, odkiaľ 

obyvatelia cestujú aj do iných miest 

a  zahraničia, ako aj spojenie s  ju-

hom Slovenska. Mesto Banská 

Štiavnica a  jeho okolie patrí me-

dzi najvýznamnejšie turistické lo-

kality s  vysokou návštevnosťou 

domácich, aj zahraničných turis-

tov. Zároveň poukazujeme na to, 

že mesto Banská Štiavnica a  tech-

nické pamiatky v okolí sú zapísané 

na Zozname svetového dedičstva 

UNESCO a bolo by asi aj medziná-

rodnou dehonestáciou, aby z hlav-

ného mesta nebolo spojenie do lo-

kality UNESCO. Tiež poukazujeme 

na to, že ďalší rozvoj mesta a okresu 

Banská Štiavnica je postavený práve 

na rozvoji cestovného ruchu, ktoré-

ho súčasťou je aj doprava do Ban-

skej Štiavnice, lokality svetového 

dedičstva UNESCO.

Je však smutné, že samospráva sa 

musí dennodenne takéto informá-

cie a  správy dozvedať z  neovere-

ných zdrojov, že nikto z kompetent-

ných takéto kroky a riešenia vopred 

nekomunikuje.

Aj napriek tomu, že samosprá-

va nemá priamy dosah na Sloven-

skú autobusovú dopravu Zvolen, a. 

s., urobíme všetko preto, aby ten-

to spoj zostal aj naďalej zachovaný. 

O ďalších krokoch a výsledkoch bu-

deme priebežne informovať.

Mgr. Nadežda Babiaková 

Primátorka mesta

�1.str.

Rušenie autobusových spojov
Samospráva mesta rieši problém diaľkového autobusového spojenia 
Banská Štiavnica – Bratislava a späť.

1. stretnutie 
k medzinárodnému projektu ECHOES

symbolicky prestri-

hla spolu s  p. primátorkou pás-

ku, čím ofi ciálne otvorili nový 

priestor pre spoločensko-kultúr-

ne a výchovno-vzdelávacie aktivi-

ty v našom meste. K jeho bohaté-

mu využívaniu prostredníctvom 

OKŠaMK a knižnice, v rámci kto-

rej bol priestor projektovaný, vy-

zvala prítomných taktiež vedúca 

mestskej knižnice Katarína Kisso-

vá. Projekt bol realizovaný odde-

lením KŠaMK v spolupráci so sta-

vebným úradom Mestského úradu 

v  B. Štiavnici z  dielne architekta 

mesta Ing. Jakuba Melicherčíka 

a  Ing. Tomáša Ivaniča. Hlavným 

partnerom projektu je FPU, ktorý 

projekt podporil sumou 20.000€ 

pri 13% spolufi nancovaní Mesta 

Banská Štiavnica. Zariadenie klu-

bu zahŕňa mobilné pódium, audio 

a  videotechniku, tieniacu techni-

ku, sedaciu súpravu, súpravu sto-

lov a  stoličiek, ako aj mobilných 

uzamykateľných skriniek, ktoré 

budú slúžiť ako úložný priestor 

pre časť fondu mestskej knižni-

ce. Na účel študovne knižnice bol 

v  projekte zahrnutý aj výpožičný 

pult a  pripojenie na internet pre 

používateľov.

Po slávnostnej časti otvorenia klu-

bu nasledovala beseda s  kráľov-

nou súčasnej slovenskej prózy pre 

deti a  mládež – Gabrielou Futo-

vou za účasti detí a mládeže ban-

skoštiavnických základných škôl, 

ktoré sa nevedeli nasýtiť odpo-

vedí na množstvo otázok, ktorý-

mi sme spoločne zasypali vzácnu 

hostku z  Prešova. Besedu oživi-

lo pútavé čítanie úryvku z  knihy 

Naša mama je bosorka v  poda-

ní obľúbenej Bibiany Stankovej 

a v závere nasledovalo nedočkavé 

fotenie či lovenie autogramov. Prí-

jemné prostredie dotvárala výsta-

va fotografi í miestneho Fotoklubu 

Blur zo zákutí Banskej Štiavni-

ce a  za slávnostnú atmosféru ce-

lého podujatia patrí veľká vďaka 

Mgr. Martinovi Jánošíkovi, pe-

dagógovi ZUŠ v  Banskej Štiavni-

ci a nadanej žiačke ZUŠ Aële Has-

bach (klavír + fl auta).

Vybavenie Klubu Rubigall a podu-

jatie z verejných zdrojov podporil 

Fond na podporu umenia.

Katarína Kissová

Klub Rubigall otvorený
�1.str.

Mesto Banská Štiavnica sa 

zapojilo do ďalšieho medzi-

národného projektu v rámci 

programu Európa pre občanov 

– Siete partnerských miest 

s názvom ECHOES (European 

Cultural Heritage: Opportuni-

ties for Citizens´ Engagement 

and Social Inclusion – Európske 

kultúrne dedičstvo – príleži-

tosti pre zapojenie občanov 

a sociálnu inklúziu).

Do projektu je zapojených 18 part-

nerských miest a  organizácií z  13 

krajín EÚ (napr. Španielsko, Malta, 

Rumunsko, Taliansko, Lotyšsko, 

Maďarsko, Portugalsko, Grécko 

a  iné), Albánska, Srbska a  Mace-

dónska. Sieť týchto partnerských 

miest a  organizácií je zložená tak, 

aby zaručila efektívnu komuniká-

ciu medzi samosprávami a  MVO 

pôsobiacimi v oblasti kultúry a so-

ciálnej práce a ktoré sa zameriava-

jú na prácu s imigrantmi, rómsky-

mi spoluobčanmi, mentálne alebo 

fyzicky postihnutými ľuďmi, neza-

mestnanými a  inými zraniteľnými 

skupinami osôb prostredníctvom 

valorizácie kultúrneho dedičstva. 

Súčasťou projektu je 

výskum vplyvu „Európ-

skeho roka kultúrneho de-

dičstva 2018“na obyva-

teľov mesta, v  ktorom 

organizácia pôsobí, kto-

rý vykonaná každý za-

pojený partner. Úlo-

hou každého partnera bude tiež 

zorganizovať 2 komunitné aktivi-

ty, do ktorých budú zapojené sku-

piny občanov bežne nezapojených 

do takýchto aktivít a  do diskusií 

o  budúcnosti Európy a  jej sociál-

nych a  kultúrnych politikách pro-

stredníctvom „pouličnej diskusie“ 

a  iných neformálnych vzdeláva-

cích aktivít. „Moja kultúra, moja Eu-

rópa, moja budúcnosť“ je heslo kam-

pane projektu a aktivít, do ktorých 

budú zapojení znevýhodnení obča-

nia a  ktorí dostanú príležitosť vy-

jadriť na miestnej úrovni a úrovni 

EÚ svoj názor na budúcnosť Euró-

py z  dvoch uhlov pohľadu: sociál-

na inklúzia a  kultúrne dedičstvo. 

Výstupy aktivít „Európske kultúr-

ne dedičstvo – tvoj príbeh“ a  súťaže 

„Európa, dedičstvo, start up!“ budú 

súčasťou záverečnej správy a odpo-

rúčania pre relevantné zodpovedné 

osoby v  Európskej únii a  v  miest-

nych samosprávach. Plánuje sa, že 

projekt bude mať 50  000 nepria-

mych účastníkov. Projekt sa bude 

realizovať v  rokoch 2019 – 2021. 

V  dňoch 13. – 16.5.2019 sa v  ta-

lianskom meste Cefalú uskutočnilo 

prvé stretnutie k projektu, ktorého 

sa za Mesto Banská Štiavnica zú-

častnili Ing. Ivana Ondrejmišková, 

prednostka MsÚ a  Mgr. Henrieta 

Godová, vedúca Odd. regionálneho 

rozvoja a medzinárodných vzťahov. 

Stretnutie sa nieslo v duchu pred-

stavenia projektu, jeho cieľov, cieľo-

vých skupín, úloh, informácií o ďal-

ších stretnutiach a  očakávaných 

výsledkoch, predstavenia jednotli-

vých partnerov projektu, informá-

ciách o  Roku európskeho kultúr-

neho dedičstva 2018 a  aktivitách, 

ktoré jednotliví partneri v  rámci 

tohto roka realizovali. Mesto Ban-

ská Štiavnica ako lokalita svetové-

ho dedičstva UNESCO, Mesto kul-

túry 2019 a  miesto, kde sa stále 

niečo deje, má množstvo skúsenos-

tí s  kultúrnym dedičstvom, ktoré 

môže využiť aj v takomto projekte.

Henrieta Godová
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Na Mestskom zastupiteľstve 

konanom dňa 21. marca 2019 

sa poslanci zastupiteľstva 

uzniesli na všeobecne 

záväznom nariadení mesta 

č. 1/2019 o fi nancovaní 

základných umeleckých škôl, 

materských škôl a školských 

zariadení zriadených na 

území mesta Banská Štiavnica 

v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Mesta Banská Štiavnica, 

štátom uznanej cirkvi alebo 

náboženskej spoločnosti 

a inej právnickej osoby alebo 

fyzickej osoby.

Týmto nariadením sa určuje výška 

a účel použitia dotácie na prevádz-

ku a mzdy na žiaka základnej ume-

leckej školy, dieťa materskej školy 

a školských zariadení so sídlom na 

území mesta Banská Štiavnica, kto-

ré sú na základe rozhodnutia Mi-

nisterstva školstva, vedy, výskumu 

a športu SR zaradené do siete škôl 

a školských zariadení Slovenskej re-

publiky.

Mesto Banská Štiavnica poskytu-

je dotáciu na príslušný kalendárny 

rok na prevádzku a mzdy na žiakov 

podľa stavu k 15. septembru pred-

chádzajúceho kalendárneho roka.

Príjemcami dotácie sú:

A) Zariadenia v  zriaďovateľskej 

pôsobnosti Mesta Banská Štiav-

nica:

Základná umelecká škola, Nám. sv. 

Trojice č. 4,

Centrum voľného času, L. Svobo-

du č. 40,

Materská škola, Bratská č. 9,

Materská škola, 1. mája č. 4,

Materská škola, Mierová č. 2,

Školská jedáleň pri ZŠ J. Horáka, P. 

Dobšinského č. 17,

Školská jedáleň pri ZŠ J. Kollára, L. 

Svobodu č. 40,

Školský klub detí pri ZŠ J. Horáka, 

P. Dobšinského č. 17,

Školský klub detí pri ZŠ J. Kollára, 

L. Svobodu č. 40.

B) Zariadenia, ktorých zriaďovate-

ľom je cirkev, cirkevná spoločnosť 

a iné právnické a fyzické osoby:

Katolícka spojená škola sv. F. Assis-

kého, A.G.-Göllnerovej č. 9, so sú-

časťami: Materská škola, Centrum 

voľného času, Školský klub detí, 

Školská jedáleň

Súkromná materská škola, Dolná 

ružová č. 22,

Súkromná základná škola BAKO-

MI, A.G.-Göllnerovej č. 6, so súčas-

ťami: Školský klub detí,

Súkromná materská škola Guliver, 

Poľovnícka č. 1914/3B.

Podľa odporúčania Ministerstva fi -

nancií SR obce a  mestá môžu vy-

členiť pre oblasť školstva zo svoj-

ho rozpočtu sumu vo výške 40% 

z výnosu dane z príjmov fyzických 

osôb, tzv. podielové dane, ktoré ply-

nú do rozpočtu mesta. Mesto Ban-

ská Štiavnica však každoročne mi-

nimálne 10 rokov spätne vyčleňuje 

z toho objemu 42 – 44% z výšky po-

dielových daní. Čo je vo fi nančnom 

objeme každoročne podstatne viac 

pre oblasť školstva ako je odporú-

čané.

Aj v roku 2019 je tomu tak, Mesto 

vyčlenilo pre školstvo z  celkového 

objemu podielových daní sumu vo 

výške 43,7% z výnosu dane z príj-

mov, t.j. čiastku 1 869 324,51€, čo 

je v porovnaní s rokom 2018 vyššie 

o 142 697,42€.

Z vyššie uvedeného objemu fi nanč-

ných prostriedkov sa vypočíta do-

tácia na jedného žiaka jednotlivých 

školských zariadení. V zmysle záko-

na NR SR 596/2003 Z. z. o štátnej 

správe v  školstve a  školskej samo-

správe v  znení neskorších predpi-

sov, školské zariadenia v zriaďova-

teľskej pôsobnosti mesta dostávajú 

túto dotáciu vo výške 100%. Ďalej 

zákon hovorí, že obec, resp. mesto 

poskytne pre školy a školské zaria-

denia, ktorých zriaďovateľom je cir-

kev, cirkevná spoločnosť a iné práv-

nické a  fyzické osoby, dotáciu na 

žiaka najmenej vo výške 88% z výš-

ky dotácie na žiaka zariadenia, kto-

rého zriaďovateľom je mesto.

Mesto Banská Štiavnica pre školy 

a  školské zariadenia, ktorých zria-

ďovateľom je cirkev, cirkevná spo-

ločnosť a  iné právnické a  fyzické 

osoby poskytuje dotáciu vo výš-

ke 95% zo sumy určenej na mzdy 

a prevádzku na žiaka školského za-

riadenia.

Samozrejme, pri prerokovaní a ná-

sledne pri schvaľovaní uvedeného 

nariadenia boli rôzne názory napr.: 

znížiť celkovú sumu vyčlenenú pre 

oblasť školstva z výšky podielových 

daní, tzn. vyčleniť max. 40%. Ďalšia 

názorová nejednotnosť je v  určení 

výšky % pre fi nancovanie súkrom-

ných zariadení, čiže tých, ktoré nie 

sú zriadené mestom, keďže mesto 

sa môže rozhodnúť či poskytne 

min. 88%, alebo určí iné %. Nako-

niec sa však poslanci MsZ uzniesli 

na nariadení a pre školstvo z celko-

vého objemu podielových daní vy-

členilo sumu vo výške 43,7% z vý-

nosu dane z  príjmov a  pre školy 

a  školské zariadenia, ktorých zria-

ďovateľom je cirkev, cirkevná spo-

ločnosť a  iné právnické a  fyzické 

osoby poskytuje dotáciu vo výš-

ke 95% zo sumy určenej na mzdy 

a prevádzku na žiaka školského za-

riadenia.

Tiež bolo dohodnuté, že sa spracu-

je a  prerokuje komplexná správa 

o vyššie uvedených školách a škol-

ských zariadeniach.

Treba tiež povedať, že z uvedených 

fi nančných prostriedkov je tvore-

ná aj rezerva na správu školských 

objektov, ktoré sú vo vlastníctve 

mesta. Táto rezerva je podľa výš-

ky a  v  zmysle aktuálnych potrieb 

použitá na konkrétny účel, hlavne 

na údržbu školských budov, ktoré 

vlastní mesto.

Súčasťou tohto článku je aj pre-

hľadná tabuľka za tri roky, kde vi-

díte názov zariadenia, rok a výšku 

dotácie pre jednotlivé školské za-

riadenia.

Ing. Ivana Ondrejmišková 

prednostka MsÚ

Názov zariadenia Rok 2017/dotácia Rok 2018/dotácia Rok 2019/dotácia 

ZUŠ 321 631,90 342 234,32 385 570,50

CVČ 66 965,36 73 431,75 81 062,96

MŠ 1. mája 249 267,33 284 814,60 334 220,70

MŠ Bratská 191 744,10 219 714,12 243 069,60

MŠ Mierová 74 567,15 81 375,60 82 035,99

ŠKD J. Horáka 60 307,38 80 118,61 81 951,83

ŠKD J. Kollára 27 094,62 39 387,92 35 528,25

ŠJ J. Horáka 67 847,01 68 830,30 66 442,31

ŠJ J. Kollára 30 481,99 32 308,10 29 779,64

Správa školských objektov 110 270,52 55 776,24 50 000,00

Spolu 1 200 177,36 1 277 991,56 1 389 661,78

MŠ pri Katolíckej spoj. Škole sv. F.Assiského 114 535,12 161 449,24 167 414,10

ŠKD pri Katolíckej spoj.škole sv. F.Assiského 21 574,80 30 937,68 36 001,60

CVČ pri Katolíckej spoj.škole sv. F.Assiského 14 908,75 17 589,37 20 556,94

ŠJ pri ŠI „Assisi“ 24 273,00 24 677,55 25 488,95

Súkromná MŠ Nezábudka 51 131,75 65 100,50 72 161,25

Súkromná Š Guliver 98 172,96 122 388,94 138 549,60

ŠKD Bakomi 10 907,26 17 187,60 12 150,54

ŠJ Bakomi 7 551,60 9 304,65 7 339,75

Spolu 343 055,24 448 635,53 479 662,73

Spolu celkom 1 543 232,60 1 726 627,09 1 869 324,51

Financovanie škôl a školských zariadení 
z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica
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kam v BŠ 
a okolí ?

Je to v nás – taký bol presný 

názov aktivity, ktorú v rámci 

projektu Mesta kultúry reali-

zovalo v mesiacoch február 

– máj Mesto Banská Štiavnica 

v lokalite Šobov. 

Zámerom projektu bolo usporiadať 

hudobné workshopy, počas ktorých 

by sa deti naučili základy tvorby hu-

dobnej skladby, pričom neskôr by 

v  spolupráci s  hudobníkmi jednu 

vytvorili a vznikol by k nej aj vide-

oklip.

Na túto náročnú úlohu sme oslo-

vili trojicu miestnych umelcov. 

Rapper Wuačkowec (Vašo Šimko) je 

v miestnej komunite známy nielen 

ako hudobník, ale aj barman, orga-

nizátor akcií a tvorivý človek. Dodo 

Klimko je zas hudobná legenda 

Banskej Štiavnice, pôsobil v  mno-

hých zoskupeniach, spolupracuje 

s Paradájz Pikčr a má dlhoročné pe-

dagogické skúsenosti v  oblasti vý-

uky hudby. Marek Garai sa osvedčil 

ako šikovný kameraman s profesio-

nálnym a odborným pozadím a do-

konalou znalosťou miestnych po-

merov. 

Táto trojka sa spolu s nami koncom 

februára vydala na prvé stretnu-

tie s  deťmi z  lokality Šobov, ktoré 

bolo plné očakávaní a  zvedavosti 

z oboch strán. Nasledovný týžden-

ný rytmus učenia a  tvorby bol ná-

ročný, ale dokázal väčšinu detí zau-

jať. Trošku nás prekvapilo, že oveľa 

väčší úspech mali stretnutia u men-

ších detí, ako u tínedžerov, nakoniec 

ale aj to dokázali Wuačkowec s Do-

dom zvládnuť. Čas plynul, blížil sa 

záver, vznikala melódia a texty za-

ložené na neformálnom rozpráva-

ní medzi autormi a deťmi. Najťažšia 

fáza – samotné učenie a nahrávanie 

skladby – bola skúškou trpezlivos-

ti, ale aj tú sa podarilo zvládnuť. Nie 

príliš ideálne počasie skomplikova-

lo záverečnú fázu výroby klipu, ale 

nakoniec sa nebesia zmilovali a pár 

hodín pred jeho ofi ciálnym uvede-

ním bolo dielo na svete.

18. mája tak mohol Šobov ožiť. Od 

skorých ranných hodín sme stava-

li pódium a  debatili s  deťmi, ktoré 

neskrývali svoju zvedavosť a nadše-

nie. Obavy hviezdnych Old School 

Brothers z toho, že do niekoľkoho-

dinového workshopu tanca sa mož-

no nebude chcieť zapojiť veľa detí 

pominuli po prvej pozvánke na pó-

dium. To sa okamžite zaplnilo účast-

níkmi, ktorí sa pokúšali zachytiť 

a  natrénovať aspoň pár tanečných 

trikov. A veru mnohým to išlo pre-

kvapivo dobre. Odmenou bola ho-

dinová šou tanečnej skupiny, ktorú 

preslávilo víťazstvo v súťaži Sloven-

sko má talent, či vystúpenia jej lídra 

Mira „Bruisa“ Žilku v zahraničí. 

Potom prišla chvíľa, na ktorú sme 

všetci čakali. Najprv sa na pódium 

postavil Vašo a predviedol pár vecí 

zo svojej tvorby. Po známej skladbe 

BŠ Hills už nastúpili na svoje prvé 

veľké vystúpenie na ozajstnom „sta-

ge“ aj deti a  podali priam profesio-

nálny výkon. Skladba Čavore sa do-

stala prítomným okamžite pod kožu 

a jej prezentáciu ocenili veľkým po-

tleskom.

Bodkou za veľkým dňom na Šobove 

bolo vystúpenie známej českej sku-

piny Gipsy.cz. Jej líder Radek Banga 

sa prekliesnil životom napriek ťaž-

kým okolnostiam a stal sa tak vzo-

rom mnohých Rómov i  nerómov. 

Jeho hudba spája moderné prvky 

s tradičnou rómskou muzikou a od 

prvého momentu zasiahla všetkých 

prítomných. Vydarené podujatie 

ukončil hit Romano Hip Hop.

Počas akcie sme zverejnili klip 

k  sladbe Čavore na facebookovom 

profi le Mesta kultúry 2019 (Al-

mázia Štiavnica) a  youtube kanáli 

mesta kultúry. Reakcie boli okam-

žité. Po necelých dvoch dňoch mal 

videoklip viac ako 8  000 pozre-

tí a zbiera nadšené reakcie. Aj pre-

to veríme, že týmto číslom jeho púť 

ani zďaleka nekončí.

A  čo dodať na záver? Bolo to veľ-

ké dobrodružstvo, ktoré by nebo-

lo možné zrealizovať bez podpory 

Fondu na podporu umenia, veľkej 

energie, tvorivosti, ochoty a sebao-

betovania Wuačkowca, Doda Klim-

ka a Mareka Garaia. Najmä im patrí 

veľká vďaka za to, že našu pôvodnú 

myšlienku dokázali nielen preniesť 

do praxe, ale ešte ju aj o ďalší kus 

posunúť. Mimoriadne poďakovanie 

patrí deťom, ktoré sa na tvorbe po-

dieľali, ako aj ich rodičom, ktorí im 

umožnili zapájať sa do tejto aktivi-

ty a samozrejme pracovníčkam Ko-

munitného centra na Šobove za vy-

tvorenie priaznivých podmienok 

a podporu počas celej realizácie pro-

jektu.

R. Marko

Na Šobove vznikol hit

24. – 25.5. Festival kumštu, re-

mesla a  zábavy. Otvorenie letnej 

turistickej sezóny v Štiavnici. SBM 

– Starý zámok, Starozám. 12, BŠ, 

od 9:00.

Hudba robí človeka – Muzikula. 

Hudob. workshop pre deti. ZUŠ, 

Nám sv. Trojice 8, BŠ, Pia: 14:00; 

Sob: 10:00.

24.5. Celoslovenský snem kráľov 

čitateľov. Stretnutie na Starom 

zámku a  výstup na Sitno. Starý 

zámok, Starozám. 12, BŠ, 12:30.

Koncert: Basta trio. Za pesničkou 

až na kraj sveta. Archanjel, Rad. 

nám. 10B, BŠ, 20:30.

Nu Sound of Visegrad. Festival 

hudby krajín V4. KC, Kammer. 1, 

BŠ, 20:30.

Afterparty Nu Sound of Vise-

grad. Tanečná DJ party. Spojár 

Kafe&Klub, Kammer. 181/6, BŠ, 

23:30.

25. – 26.5. Predstavenie: S hlavou 

v oblakoch. Ilúzia času a priesto-

ru. Sob: Vodárenská, Ned: Nad 

Tým, Červená Studňa, od 9:00.

25.5. Vyrobte si bábiku. Tvorba 

z prírod. materiálov. sFarbami.sk, 

Rad. nám. 10, BŠ, 9:30.

Towel day. Vesmírny deň spis. 

Douglasa Adamsa. Art cafe, Akad. 

2, BŠ, 16:00.

Vesmír, Život a Všetko. Čitateľský 

diskus. večer. Barcadam, Nám. sv. 

Trojice 17, BŠ, 17:00.

Krajina/Premeny. Vernisáž výsta-

vy a  koncert. Nad Tým, Červená 

Studňa, BŠ, 17:00.

Koncert: Banda. Vystúpenie 

v  rámci Festivalu KRaZ. SBM – 

Starý zámok, Starozám. 12, BŠ, 

17:30.

Koncert: Archívny chlapec. Folko-

vé vystúpenie R. Vávru. KC Eleu-

zína, Hor. ruž. 1, BŠ, 20:00.

Koncert: GJOLL. Vikingské pies-

ne. U  Templárov – Libressobar, 

Rad. nám. 13, BŠ, 20:30.

29.5. Geobádateľňa pre všetkých. 

Tvorivé dielne a  pokusy. SBM – 

Mineralogic. expo., Nám. sv. Troj. 

6, BŠ, 13:00.

Štiavnica pre seba. Otvor. fórum 

o  budúcnosti mesta. Art cafe, 

Akad. 2, BŠ, 18:00.

30.5. W.A. Mozart deťom BŠ – 

Bastien a  Bastienka. Veselá spe-

vohra. KC, Kammer. 1, BŠ, 11:00.

More than qiuz! Popul. – náuč. 

kvíz bez porazených. KC Eleuzína, 

Hor. ruž. 1, BŠ, 18:00.

Región Banská Štiavnica

Prezentácia skladby Čavore  foto Mgr. Ján Petrík
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Stretnutie
Čas letí, ale spomienky a priateľstvá 

zostávajú... Vážení bývalí kolegovia, 

pozývame Vás na nezávislé stretnu-

tie s  bývalými spolupracovníkmi 

OPP, ktoré sa uskutoční v  piatok 

14.6.2019 o 16,00 hod. v reštaurá-

cii hotela Kerling (bývalý hotel SPP), 

Ul. dolná 12,  Banská Štiavnica. 

Vstupné je 6€/osoba na občerstve-

nie (večera, pagáčiky, voda). Ostat-

nú konzumáciu si platí každý sám. 

Tešíme sa na spoločné stretnutie.

Organizačný výbor

Dňa 16. mája 2019 Centrum pe-

dagogicko – psychologického po-

radenstva a  prevencie v  Banskej 

Štiavnici v spolupráci s občianskym 

združením Športom proti drogám, 

Úradom verejného zdravotníctva 

SR a  Odborom prevencie krimina-

lity kancelárie ministerky MV SR 

uskutočnilo pilotnú prezentáciu je-

dinečného a mimoriadne aktuálne-

ho výchovno – vzdelávacieho pro-

jektu Čo sme si, to sme si. Vypime 

si dievčatá... spojenú s premietaním 

fi lmu „Až do dna“.

Podujatie otvorila primátorka mes-

ta pani Mgr. Nadežda Babiaková, 

ktorá prevzala záštitu nad celým 

podujatím. Následne sa ujal slova 

autor celého projektu RNDr. Jaro-

slav Malchárek, ktorý v úvode uvie-

dol, že k celému projektu ho viedlo 

to, že mladé dievčatá v pití alkoho-

lu dobiehajú v  posledných rokoch 

chlapcov. Plne sa emancipovali, čo 

sa týka množstva vypitého alkoho-

lu, ale aj frekvencie opíjania sa. Na 

otázku, prečo ľudia užívajú návy-

kové látky, vrátane alkoholu, nee-

xistuje uspokojivá odpoveď. Iste 

je však jedno, že následky ich uží-

vania sú často veľmi smutné. Prá-

ve dokument „Až do dna“ poukázal 

prostredníctvom skutočných prí-

behov dievčat, ale aj výpovedí re-

nomovaných odborníkov, na príči-

ny a následky takéhoto pitia najmä 

po zdravotnej a  sociálnej stránke. 

Otvoril aj veľmi dôležitú tému úlo-

hy rodiny a  spoločnosti, ako kľú-

čového faktora pri formovaní po-

stojov dieťaťa a  tému dostupnosti 

alkoholu neplnoletým konzumen-

tom.

Podujatie prebiehalo v  dvoch 

blokoch.

Na začiatku každého bloku bol pre-

mietnutý dokumentárny fi lm „Až 

do dna...“, následne prebiehala bese-

da s lektormi projektu.

1. Samostatný blok bol určený pre 

pedagogických a  odborných za-

mestnancov pracujúcich so žiak-

mi a mládežou v oblasti prevencie 

závislosti, prevencie kriminality 

a zdravého životného štýlu. Boli to 

preventisti zo škôl, výchovní po-

radcovia, zamestnanci ÚPSVaR, 

CPPPaP, preventisti zo štátnej po-

lície... v  rámci banskobystrického 

kraja.

2. Samostatný blok bol určený žia-

kom a študentom vo veku 14 – 17 

rokov zo základných a  stredných 

škôl v okrese Banská Štiavnica.

Hlavným cieľom pilotného projek-

tu „Až do dna“ bolo načrtnúť príči-

ny, následky, možnosti prevencie, 

možné riešenia tohto aktuálneho 

spoločenského problému.

CPPPaP Banská Štiavnica

Prezentácia vzdelávacieho projektu

Príhovor primátorky mesta v kine Akademik  foto Michal Kríž

Rodičovské združenie 

na Súkromnej hotelovej 

akadémii.

V  piatok 17. mája 2019 sa kona-

lo pri príležitosti 25. výročia zalo-

ženia Súkromnej hotelovej akadé-

mie v Banskej Štiavnici rodičovské 

združenie. Podujatie otvorila riadi-

teľka školy Ing. Jaroslava Maruško-

vá, CSc. a privítala hostí medzi kto-

rými nechýbali primátorka mesta 

Mgr. Nadežda Babiaková, vicepri-

mátor Ing. Marian Zimmermann, 

učitelia, študenti školy a  ich rodi-

čia. Ako na úvod uviedla riaditeľka 

vo svojom príhovore, že je šťastná 

a hrdá na svojich žiakov, ktorí robia 

dobré meno doma i v zahraničí. Ich 

úspešnosť na trhu práce je vysoká, 

nikto z absolventov nie je na úrade 

práce ako nezamestnaný. Pani pri-

mátorka zase poďakovala vedeniu 

školy za udržanie akadémie v  na-

šom meste za 25 rokov a ako podo-

tkla, aj keď nie vždy to bolo ľahké 

a boli aj turbulencie je rada, že škola 

napreduje a môžeme byť na ňu prá-

vom hrdí. Pre všetkých bola pripra-

vená narodeninová torta a študenti 

predviedli svoje praktické zručnos-

ti v oblasti gastronómie a rodičia sa 

zase dozvedeli o svojich deťoch ako 

sa im darí v škole. Tešíme sa opäť na 

ďalšie rodičovské združenie, ktoré 

pripraví Súkromná hotelová akadé-

mia o rok!

Michal Kríž

Otvorenie podujatia riaditeľkou školy  foto Michal Kríž

Záhradkárske 
okienko
Ošetrovanie rán

Rez letorastov:

Bezproblémové rany sú pri správ-

nom zrezaní jednoročných výhon-

kov na púčiku. Vždy je však dôležité 

rezať v správnej polohe a vzdialenos-

ti od púčika. Keď zrežeme výhon 

blízko pri púčiku, môže nám vy-

schnúť. Keď to urobíme priďaleko, 

vznikne nezásobovaný a vysychajú-

ci kýptik, ktorý môže byť vstupom 

pre rôznych pôvodcov chorôb.

Pílenie hrubších konárov:

Ak chceme odstrániť hrubší konár, 

použijeme pílu. Nerežeme ho však 

hneď v mieste, v ktorom sa pripája 

ku kmeňu. Je príliš ťažký a mohol 

by sa už pri rezaní odštiepiť a rozpá-

rať kmeň. Preto ho asi od polovice 

hrúbky najprv narežeme zospodu, 

a to zhruba asi 30 cm hrúbky pred 

miestom, kde nasadá na kmeň. Po-

tom odpílime zhora konár, kúsok 

pred týmto zárezom. Zvyšný kýpeť 

už bez rizika odstránime pri jeho 

nasadení na kmeň. Konečný rez ve-

dieme paralelne s kmeňom, respek-

tíve s konárovým krúžkom.

Michaela Mojžišová

Oznam
Oznamujeme, že odo dňa 

21.5.2019 až do odvolania zavá-

dza Železničná spoločnosť Sloven-

sko, a.s., z prevádzkových dôvodov 

náhradnú autobusovú dopravu na 

trati 154 Hronská Dúbrava – Ban-

ská Štiavnica a späť a pri priamych 

vlakoch Zvolen osobná stanica – 

Banská Štiavnica a späť. NAD za-

stavuje pred budovou železničnej 

stanice Banská Štiavnica.

Anna Jarábeková, vedúca Cen-

tra predaja ZV, ŽSSK, a.s.

25. výročie 
od založenia Súkromnej hotelovej akadémie
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Spomienka

„Tak letí čas, čo stíchol Tvoj 

hlas, len spomienky na Teba sa 

vracajú zas. Neprebudí Ťa viac 

slnko, ani krásny deň, na cinto-

ríne spíš svoj večný sen. Už len 

kytičku kvetov s horiacou svieč-

kou Ti môžeme na hrob dať, 

spokojný, večný spánok priať, 

modlitbu tichú odriekať a s lás-

kou na Teba spomínať.“

Dňa 26.5.2019 uplynie 10 

rokov od smutnej chvíle, 

kedy nás navždy opustil náš 

milovaný manžel, otec, brat, 

starký, švagor a  svat Juraj 

Konôpka. Tí, ktorí ste ho 

poznali, venujte mu spolu 

s nami tichú spomienku. 

Smútiaca rodina 

oznamy, 
spomienky

Pozvánka
BBSK – Pohronské osvetové 

stredisko – Pracovisko v Banskej 

Štiavnici pozýva všetkých priaz-

nivcov patchworkovej tvorby 

a  čarovania s  látkou na otvo-

renie predajnej výstavy s  ná-

zvom „Štiavnické šikulky“, kto-

rá sa uskutoční dňa 29.5.2019 

od 15:00 hod. v priestoroch Ga-

lérie pri Strednej odbornej ško-

le služieb a  lesníctva v  Banskej 

Štiavnici. Príďte podporiť tvor-

bu domácich autoriek a vyberte 

si drobnosť na skrášlenie svojho 

domova. Tešíme sa na Vás! Info: 

0915 819 989. 

POS – Pracovisko v BS

Divadlo
Živena – MO Banská Štiavnica 

pozýva všetky členky a  priaz-

nivcov spolku do priestorov bý-

valého Metropolu na divadelné 

predstavenie českého divadla 

Kampa dňa 14.6. o 19:30, kto-

ré je organizované v  rámci fes-

tivalu Vlnoplocha. Pozrieme si 

spolu životopisnú drámu Edith 

Piaf so živou hudbou a krásnym 

spevom. Ak sa prihlásite do 4.6. 

u  členiek Výboru alebo na t.č.: 

0907 794  180/0911 608 524, 

získate zľavnenú vstupenku len 

za 5eur! 

Renata Taligová

V tomto podtóne sa niesol 

druhý večer festivalu Svetová 

Štiavnica. 

V sobotu, 4.5.2019 o 20:00 sa v KC 

na úvod predstavili tri speváčky 

z  FS Rozsutec (Žilina). Rezkými 

piesňami z  Terchovej, Horehronia 

a Východu si doslova predvarili pub-

likum na to, čo nasledovalo. Spoje-

nie formácií ĽH SĽUK, Pacora Trio 

a Marek Pastírik, predviedli skvelý 

mix ľudovej hudby, okorenenej bal-

kánskymi prvkami. Lahôdkou toh-

to vstupu bola určite fenomenál-

na vokalistka Adriana Jarolínová 

(vedúca speváckej zložky SĽUK-u), 

ktorej celkový zjav aj výkon boli 

na vysokej úrovni. Paradoxné je, 

že v  skutočnosti zastupovala ko-

legyňu, ktorá na poslednú chvíľu 

ochorela, a preto sa Adriana muse-

la všetky party naučiť za 24 hodín. 

My v publiku sme síce nič nezbada-

li, ale sama priznala, že mala riad-

nu trému. Všetky piesne odspieva-

la vskutku dôstojne, čím si vyslúžila 

potlesk prítomných divákov. Ban-

skú Štiavnicu má veľmi rada, často 

sem chodí ako turistka.

Po kratšej prestávke prichádza na 

scénu temperamentné zoskupenie 

zo Žiliny Balkansambel. Päť chala-

nov s  rôznymi typickými nástroj-

mi, ale aj tými z neďalekého výcho-

du, dostáva svojou polyžánrovou 

muzikou a  originálnou improvizá-

ciou Martina Nogu – jedného z čle-

nov, publikum  doslova do varu. Veď 

už len taký mix ako je srbské fun-

ky, britský hardrock a čínske kore-

nie je veľmi svojská muzička. Ak sa 

k tomu ešte pridružil taký živel, ako 

ich speváčka Zuzana Burianová, 

bolo sa naozaj na čo pozerať. Záver 

patril spoločnému vystúpeniu s ta-

nečnou zložkou FS Rozsutec. Tieto 

mladé devy a chlapci podali nesku-

točne profesionálny výkon a mohli 

by konkurovať veľkým folklórnym 

telesám v  SR. Standing ovation 

bol úplne prirodzeným zakonče-

ním od divákov, ktorí si vytlieska-

li ešte jeden prídavok v podobe bal-

kánsko-cigánskych tancov. Preto 

som sa aj Martina opýtala, ako videl 

dnešný večer. Myšlienka eventu sa 

mu veľmi páčila. Milé boli aj sprie-

vodné akcie v okolitých dedinkách, 

kde predviedli časť programu a tiež 

tanečné workšopy. Zúčastnili sa ich 

tiež mladí ľudia, čo je o to viac pote-

šujúce. Pozitívne hodnotí spoluprá-

cu s FS Rozsutec, preto ich pozvali 

aj na toto podujatie, kde si navzá-

jom obe zoskupenia participovali. 

Z technického hľadiska mu vyhovo-

vala akustika v kultúrnom centre.

K  celému podujatiu sa vyjadrila aj 

jedna z  organizátorov Alexandra 

Pastorková za OZ Spectaculum. Po-

intou bolo prepojiť moderný svet so 

staršími tradíciami. Prebudiť v oby-

vateľoch mesta, aby sa tiež zapájali 

do takýchto aktivít, búrať predsud-

ky voči iným národom a rasám. Do 

projektu si pozývajú domáce aj mi-

moslovenské skupiny. Podľa mož-

nosti, čo najbližších susedov z iných 

krajín, s  ktorými máme podobnú 

kultúru a ľudové tradície, aby sa tie-

to potom mohli prezentovať. Naprí-

klad formou – ako bola táto. Všet-

ci, čo sme tam včera sedeli, mi určite 

dajú za pravdu, že sa im to podarilo 

na celej čiare.

Daniela Sokolovičová

Balkánske rytmy, 
prepojené s ľudovými tradíciami

Balkansambel a FS Rozsutec  foto Mgr. Ján Petrík

Áno, toto je výstižný názov 

pre náš divadelný krúžok 

Drama Club. 

Úspešne máme za sebou aj ďal-

ší Shakespeare´s  Day, ktorý sa ko-

nal 7.5.2019 v  aule Gymnázia A. 

Kmeťa, a  s  ním 

sme opäť bohat-

ší o  nové skú-

senosti a  zá-

žitky. Máme 

nových kamará-

tov a  sme dob-

rý tím, ktorý si 

dokázal pripra-

viť pre ostat-

ných žiakov ďal-

šie predstavenie 

v angličtine.

Tento rok sme 

sa niečomu no-

vému aj nauči-

li. Spoznali sme nielen zaujímavosti 

o kráľovnej Alžbete I. a Shakespea-

rovi, ale videli sme aj ako ľudia v 16.

storočí v  Anglicku žili, v  akých do-

moch bývali, čo si obliekali, ako vy-

zeralo divadlo Th e Globe, a  nazreli 

sme aj do budúcnosti Anglicka z po-

hľadu kráľovnej, a to do 21.storočia 

anglickej hudby a samozrejme, sme 

opäť privítali mladé talenty, ktoré sa 

nám prezentovali hudbou, spevom 

a tancom.

Myslím, že Shakespeare´s Day spl-

nil svoj edukačný aj zábavný účel, 

za čo sa chcem poďakovať všetkým 

študentom, ktorí to spolu so mnou 

zvládli a teším sa na ďalší Shakespe-

are´s Day, Ďakujem!

Angelika Nyékiová

Angličtina hrou



8
číslo 20 • 23. máj 2019

sn@banskastiavnica.skKALEIDOSKOP

OZ Iniciatíva za živé mesto 

a Slovenské banské múzeum 

Vás pozývajú na 22. ročník 

Festivalu kumštu remesla 

a zábavy, ktorý sa uskutoční 

24. – 25. mája 2019 v Starom 

zámku v Banskej Štiavnici.

V  Starom zámku Vás 

a  Vašich žiakov zaba-

ví tradičné bábkové di-

vadlo Tyjátr, štiavnické 

bábkové divadlo Con-

cordia, Túlavé divadlo, 

koncert skupiny Banda, 

ale aj módna prehliadka 

„značky Pleta“, žongléri, 

akrobati, drevený kolo-

toč, škola ľudového tan-

ca, škola žonglovania, 

či tvorivé dielne, reme-

selné trhy, sokoliari, ex-

pozície Starého zámku 

a veľa iných atrakcií....

Program

Piatok 24. máj 2019:

9:00 Otvorenie festivalu

10:00, 15:15 Kyseli 

Krastafci: Kaukliar hľa-

dá ženu

11:15, 14:00 Bábkové 

divadlo Tyjátr: Turecký 

ostrov

12:30 Historický Šaško 

Fjodor: Na hran(i)e

16:00 Bukrétbanda, ženské ľudové 

piesne

17:00 Túlavé divadlo: Hamlet, ale-

bo nález lebky

Sobota 25 .máj 2019:

10:00, 15:30 Kyseli Krastafci: 

Kaukliar hľadá ženu

11:00, 14:00 Bábkové divadlo Con-

cordia: Dlhý nos, Huncút Gašpar

12:15, 13:30 Banícky orloj

12:45 Historický Šaško Fjodor: Na 

hran(i)e

16:30 Módna prehliadka „značky 

Pleta“

17:00 Muzikula: Jana Bezek, Th ier-

ry Ebam a ich detský orchester

17:30 Banda, koncert slovenskej 

world music kapely

Vstupné: predpredaj do 20.5.2019:

Banskoštiavnické školy: 3,00€/

žiak, pedagogický dozor zdarma

4,00€/žiak, pedagogický dozor 

zdarma

verejnosť od 5 rokov 5,00€, rodina 

12,00

na mieste: verejnosť od 5 rokov 

6,00€, rodina 15,00, zdarma: peda-

gogický dozor

Kontakt: enviro@muzeumbs.sk, 

045/694 94 51, 694 94 72

Možnosť platby kultúrnymi pou-

kazmi!

Web podujatia: www.muzeumbs.sk

Mediálny partner: Rádio 

Expres, Štiavnické noviny

S  fi nančnou podporou 

Banskobystrického samo-

správneho kraja

Podujatie z  verejných 

zdrojov podporil Fond na 

podporu umenia

Podujatie fi nančne pod-

porilo Mesto Banská 

Štiavnica

Za podporu ďakujeme aj: 

SAD Zvolen, a.s., Peká-

reň Anton Antol, s.r.o., 

Hotel Topky spol. s.r.o., 

Penzión Kachelman, Ma-

gic Computers, s.r.o., 

Sibacol, spol. s.r.o., Per-

la – Branislav Peták, Imo 

Obchodná fi rma, Sim-

Kor spol. s.r.o., Comex – 

Katarína Líškayová, RP 

Domácnosť – Miroslav 

Blahút, Ján Majsniar – 

Čajovňa Klopačka, COOP 

Jednota Žarnovica, s.d., 

Ing. Michal Gašper, Revipo – Ivan 

Podmanický, Potraviny Ernek, El-

geo – Banská, s.r.o., Zámočníc-

tvo Rückschloss, Boms spol. s.r.o., 

Black M – reštaurácia Nad Kozá-

kom, Mestské lesy, s.r.o.

Petra Páchniková, 

o.z. Iniciatíva za živé mesto,

 SBM

Festival kumštu remesla a zábavy

13. mája tohto roku sme si 

pripomenuli menšou oslavou 

Deň matiek v DC.V dopo-

ludňajších hodinách začali 4 

členky s prípravou sladkých 

koláčikov a slaných pagáčov, 

aby sme si spoločne pochutili 

aj s detičkami z MŠ na Šteful-

tove, s ktorými sa už tradične 

v rámci našej dobrej koope-

rácie stretávame.

O 13,15 k nám zavítali už spomí-

nané detičky aj s pani učiteľkami, 

aby sa predstavili pekným progra-

mom, ktorý pre nás pripravili. Naj-

prv nám zarecitovali, pani učiteľka 

zahrala do tanca a  neskôr aj za-

spievali, dokonca dve malé sleč-

ny sólo. Všetky členky dostali od 

nich milý darček – papierové sr-

diečko, ktoré sami vyhotovili. My 

sme im zase napiekli koláče a od-

menili sme ich menšími sladkosťa-

mi. Nakoniec sme si pripomenuli 

tento deň spoločnými fotografi a-

mi a  sľúbili sme im návštevu na 

blížiaci sa MDD.

Vedúca DC

Viera Chladná

Deň matiek v Dennom centre 
Banská Štiavnica 2 – Štefultov

So značkou 
Pleta
na 22. Festival kumštu remesla 

a zábavy.

Srdečne všetkých pozývame na 

22. ročník Festivalu kumštu re-

mesla a  zábavy. Keďže je ten-

to ročník tak trochu aj o  plete-

ní a sPletaní, všetci, ktorí prídete 

oblečení v pletenine značky Pleta, 

máte vstup zadarmo. Tešíme sa 

na všetkých!

Anna Ďuricová, SBM

Lesnícky deň 
2019 „na 
mokro“
Už po 13. krát sa otvorili brá-

ny Botanickej záhrady a budovy 

školy pri príležitosti podujatia 

„Lesnícky deň v  Botanickej záhra-

de Strednej odbornej školy lesníckej 

v Banskej Štiavnici“. Zásah vyššej 

moci v  podobe vytrvalého daž-

ďa donútil organizátorov pre-

miestniť akciu do budovy ško-

ly, kde čakalo návštevníkov 30 

stanovíšť zameraných na lesníc-

tvo, ochranu prírody a  krajiny, 

jaskyniarstvo, poľovníctvo, ry-

bárstvo, včelárstvo a  rôzne ve-

domostné a zážitkové hry. Tak, 

ako každý rok, sa SOŠ lesnícka 

snaží tento deň ozvláštniť nie-

čím iným, neopozeraným a  ne-

bolo tomu inak ani v  tomto 

roku. Novosťou bolo „kŕmenie di-

viaka“, maľovanie na tvár, sta-

novište prezentujúce arboristi-

ku a ošetrovanie stromov a tiež 

priblíženie fyzikálnych záko-

nitostí a  ich uplatnenie v  praxi 

v  podobe vedeckej hračky. Deti 

si mali možnosť overiť svoje ve-

domosti, zručnosti aj šikovnosť 

a  ich záujem a  zapojenie sa do 

aktivít bolo ocenené drobnou 

pozornosťou. Na záver všetkých 

čakalo chutné občerstvenie. 

Tento rok nás navštívilo okolo 

980 návštevníkov.

Veríme, že sa táto akcia napriek 

počasiu všetkým páčila a tešíme 

sa už teraz na budúci ročník.

SOŠL aj touto cestou ďakuje 

všetkým partnerom a  sponzo-

rom, bez ktorých by podujatie 

nebolo také, na aké sme všetci 

zvyknutí.

Veronika Dudíková, 

SOŠL BŠ
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Aktuálne fi lmy v kine Akademik

Piatok 24.5. o 19:30 hod.Piatok 24.5. o 19:30 hod.
AlAddiNAlAddiN

Fantasy, 120min., MP:7, vstupné: 5€Fantasy, 120min., MP:7, vstupné: 5€
Živá a  akčná adaptácia animova-Živá a  akčná adaptácia animova-
nej klasiky je vzrušujúcim príbehom nej klasiky je vzrušujúcim príbehom 
o  šarmantnom pouličnom zlodejíčko-o  šarmantnom pouličnom zlodejíčko-
vi Aladinovi, odvážnej a cieľavedomej vi Aladinovi, odvážnej a cieľavedomej 
princeznej Jasmíne a  džinovi, ktorý princeznej Jasmíne a  džinovi, ktorý 
môže byť kľúčom k ich budúcnosti.môže byť kľúčom k ich budúcnosti.

Sobota 25.5. o 19:30 hod.Sobota 25.5. o 19:30 hod.
VšeTci To vediAVšeTci To vediA

Dráma, 132min., MP:12, vstupné: 4€Dráma, 132min., MP:12, vstupné: 4€
Krásna Laura prichádza do rodného Krásna Laura prichádza do rodného 
Španielska na svadbu svojej sestry. Španielska na svadbu svojej sestry. 
Bujarú oslavu v kraji slnečných viníc Bujarú oslavu v kraji slnečných viníc 

však naruší zmiznutie jedného z hos-však naruší zmiznutie jedného z hos-
tí. Čoskoro sa ukáže, že pod povrchom tí. Čoskoro sa ukáže, že pod povrchom 
driemu staré krivdy a tajomstvá, ktoré driemu staré krivdy a tajomstvá, ktoré 
mali zostať zabudnuté. Psychologický mali zostať zabudnuté. Psychologický 
thriller dvojnásobného držiteľa Oscara thriller dvojnásobného držiteľa Oscara 
Asghara Farhadiho bol otváracím fi l-Asghara Farhadiho bol otváracím fi l-
mom festivalu v Cannes.mom festivalu v Cannes.

Nedeľa 26.5. o 19:30 hod.Nedeľa 26.5. o 19:30 hod.
AlAddiNAlAddiN

Fantasy, 120min., MP:7, vstupné: 5€Fantasy, 120min., MP:7, vstupné: 5€
Živá a  akčná adaptácia animova-Živá a  akčná adaptácia animova-
nej klasiky je vzrušujúcim príbehom nej klasiky je vzrušujúcim príbehom 
o  šarmantnom pouličnom zlodejíčko-o  šarmantnom pouličnom zlodejíčko-
vi Aladinovi, odvážnej a cieľavedomej vi Aladinovi, odvážnej a cieľavedomej 
princeznej Jasmíne a  džinovi, ktorý princeznej Jasmíne a  džinovi, ktorý 
môže byť kľúčom k ich budúcnosti.môže byť kľúčom k ich budúcnosti.

Utorok 28.5. o 19:30 hod.Utorok 28.5. o 19:30 hod.
Bolesť A slÁvABolesť A slÁvA

Dráma, 113 min., MP:12, vstupné: Dráma, 113 min., MP:12, vstupné: 
5€. Bolesť a sláva je najnovším poči-5€. Bolesť a sláva je najnovším poči-
nom z pera kultového španielskeho re-nom z pera kultového španielskeho re-
žiséra a scenáristu Pedra Almodóvara. žiséra a scenáristu Pedra Almodóvara. 

Štvrtok 30.5.o 19:30 hod.Štvrtok 30.5.o 19:30 hod.
RockeTMANRockeTMAN

Hudobný, dráma, životopisný, 120 Hudobný, dráma, životopisný, 120 
min., MP:12, vstupné: 5€. Hudob-min., MP:12, vstupné: 5€. Hudob-
ná fantázia, ktorá rozpráva životný ná fantázia, ktorá rozpráva životný 
príbeh jedného z najúspešnejších hu-príbeh jedného z najúspešnejších hu-
dobníkov súčasnosti. Elton John vždy dobníkov súčasnosti. Elton John vždy 
spieval ako boh, obliekal sa ako nik-spieval ako boh, obliekal sa ako nik-
to iný predtým a žil ako pravý rocker. to iný predtým a žil ako pravý rocker. 
Napriek všetkému to prežil v zdraví.Napriek všetkému to prežil v zdraví.

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 konzumá-

ciu v  hodnote 10eur v  pizzerii, 

reštaurácii Black M, Nám. sv. Tro-

jice 6/2, Banská Štiavnica si vý-

herca môže vyzdvihnúť v  redak-

cii ŠN. Správne znenie krížovky 

z  č.18/2019: „Pravda nepotrebu-

je veľa slov, lož ich nemá nikdy dosť.“

Výhercom sa stáva Milan Štencl, 

BŠ. Srdečne blahoželáme! Tento 

týždeň hráte o poukážku na kon-

zumáciu v hodnote 10eur v pizze-

rii, reštaurácii Black M, Nám. sv. 

Trojice 6/2, Banská Štiavnica. Va-

šou úlohou je správne vylúštiť krí-

žovku a  zaslať ju spolu s  kupó-

nom do redakcie ŠN v termíne do 

03.06.2019.

V tajničke sa ukrýva výrok Arthura 

Schopenhavera:

A., Hudobno-činoherná hra, pre-

klepnutie,

B., 2. časť tajničky, polomer,

C., Ženské meno, padá dážď, klusá,

D., Narazenia, ozn. áut Talianska 

a Th ajska, medvedík, tona,

E., Pohár na zaváranie nárečovo, 

amatér, snívalo,

F., Mužské meno, sonárne prístro-

je, úžitok,

G., Časť Viedne, lesné zviera, poly-

nézsky nápoj, zn. amerícia a kyslí-

ka,

H., Mrg ľudovo, citoslovce smie-

chu, domáci vták,

I., Paprika, ponad, staroegyptský 

Boh Slnka, hlbší ženský hlas,

J., Šúcha, skladba Ravela, revo-

lučné odbory, samohlásky v  slove 

malo,

K., Obyvateľ Indie, pani v Španiel-

sku, teliatko, zn. kancelárskych po-

trieb,

L., Koniec tajničky, 1000 kg.

1., Citoslovce povzdychu, Začia-

tok tajničky, moderný,

2., Písacie potreby, doba, ničí,

3., Sila elektriny, stred slova nepil, 

iniciálky herca Jamricha,

4., Renáta, koncovka zdrobnenín, 

pomôcka na písanie na tabuľu,

5., Družka Adama, ozn. áut Zam-

bie, Luxemburska, samica psa, boč-

ná strana,

6., Tipovania, časť tela, stred slova 

anonym,

7., Ženské meno, chlapec,

8., Upišťaný chlapec exp., kráčate,

9., Ret zdrobnene, obchod, oriem,

10., Elektrická energia, žni, bývalý 

politik, pokrik pri koride,

11., Iniciálky huslistu Kogana, 

hrubý povraz, vrch v Turecku,

12., Primkýnali sa, dvojhláska, or-

gán zraku,

13., Samohlásky v  slove celý, po-

zdrav Židov, meno Delona,

14., 3. časť tajničky, sodík.

Pomôcky: KĽ, éra, Ivor, olá, lnuli 

sa, Ra, márni

Pozn. aut.: Interpunkčné zna-

mienka sa neberú do úvahy!

Pripravuje: Anna Rihová

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

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

Kupón č. 20
Krížovka
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Fero Koštiaľ

V  programe Banská Štiavnica – 

Mesto kultúry 2019 bude aj výsta-

va nevšedných historických fotogra-

fi í Prázdniny na Klingeri. Výstavu 

zo športového a  spoločenského ži-

vota na unikátnej plavárni pripravu-

jú spoločne, Vladimír Bárta, štiav-

nický rodák, fotograf a  publicista 

a  autor kníh o  Banskej Štiavnici, 

Slovenské banské múzeum a  Fond 

pre podporu umenia. Termín: od 

8. – 31. júla 2019. Miesto: SBM, Ber-

ggericht.

K  legendám života na Klingeri pat-

ril aj Fero Koštiaľ. Rodák z Banskej 

Štiavnice (1921) bol na Klingeri zná-

my ako dlhoročný „pištoľník“, ktorý 

z  poplašníkového revolveru štarto-

val takmer všetky klingerské plavec-

ké preteky. Bol absolventom Učiteľ-

ského ústavu v Banskej Štiavnici a po 

maturite diaľkovo študoval na Pe-

dagogickej fakulte v Trnave a Príro-

dovedeckej fakulte UK v  Bratislave. 

Ako učiteľ pôsobil na viacerých zák-

ladných školách na strednom Sloven-

sku. V roku 1953 nastúpil ako učiteľ 

na Gymnázium A. Kmeťa v Banskej 

Štiavnici. Od roku 1954 učil na vte-

dajšej Strednej priemyselnej škole 

baníckej a hutníckej. Bol funkcioná-

rom v TJ Sitno a trénerom mládeže, 

ktorá sa venovala plaveckému a  ly-

žiarskemu športu. Okrem funkcie 

štartéra bol na Klingeri aj rozhodcom 

plávania, ale aj basketbalovým  roz-

hodcom a trénerom banskoštiavnic-

kých basketbalistov.

KFP

Prázdniny na Klingeri 10

Fero Koštiaľ - vedúci a tréner basketbalového odd.  foto Archív KFP

K jari už tradične patrí upra-

tovanie a v súčasnosti je 

aktuálna aj spoločná potreba 

robiť poriadok s odpadom. Tak 

sa stalo aj v Beluji.

Deti mali možnosť osláviť sviatok 

práce prácou. Spoločne, pod vede-

ním dospelákov, vyzbierali v  okolí 

hlavnej cesty vedúcej do Klastavy 8 

vriec plastov, 5 pneumatík, 2 vrecia 

skla a 3 vrecia zmiešaného odpadu. 

Človeku až rozum stojí nad tým, čo 

všetko skončí v prírode...

Týmto sa však spoločná akcia detí 

ani zďaleka neskončila. Pri obec-

nom múzeu čakali na ne vyvýšené 

hriadky, do ktorých mohli spoloč-

nými silami zasadiť rôzne bylinky 

a zeleninu. Po práci ich čakala zaslú-

žená odmena pri ohníku.

A  keď už spomíname múzeum, 

chceli by sme všetkých záujemcov 

doň pozvať na výstavu veľkonoč-

ných kraslíc a  rôznych predmetov 

spojených s  veľkonočnými tradí-

ciami. Pochádzajú zo súkromných 

zbierok Belujčanov. Výstava potrvá 

do konca mája.

V  pondelok, 27. mája, bude sprí-

stupnená aj ďalšia výstava. V zasa-

dačke belujského obecného úradu si 

návštevníci budú môcť pozrieť kera-

mickú tvorbu akademického sochá-

ra Štefana Mlícha zo Seliec pri Ban-

skej Bystrici. Pán Mlích sa už roky 

venuje výrobe belujskej keramiky. 

Pôvodne sa k nej dostal ako reštau-

rátor. Učarovala mu vtedy natoľko, 

že sa rozhodol pokračovať v jej tra-

díciách. Pochopil jej princípy, spô-

sob výroby, ornamentiku a  fareb-

nosť a toto všetko využíva vo svojej 

tvorbe. Nie sú to však iba repliky. 

Svoje znalosti využíva na to, aby be-

lujskú keramiku nielen oživil, ale aj 

posunul ďalej. Výstava bude trvať 

iba 3 dni, takže ak vás belujská ke-

ramika zaujíma, nemali by ste si to 

nechať ujsť.

Ak kohosi belujská keramika zau-

jíma ešte viac, môže si ju prísť vy-

skúšať sám a vytvoriť pod vedením 

majstra Mlícha. OZ Zlatá cesta pri-

pravuje v  dňoch 10. až 14. júna 

v  Remeselnom dome v  Prenčove 

Kurz hrnčiarstva v  rámci projek-

tu Oživenie tradičného remesla. Je 

určený pre začiatočníkov aj pokro-

čilých.

Foto: Monika Zlesíková a autorka

Alena Dzvoníková

V Beluji a v Prenčove to žije

Májová
Pod čerešňou obsypanou kvetmi, 

som prvý bozk dostala,

chutil ako sladký nektár s malina-

mi, mne srdce búšilo ako zvon,

len som tak stála, spomienka 

krásna ostala dlhé roky v ňom.

Po mäkkom koberci utkanom z lú-

čov slnka, bosou nohou kráčam,

vánok ľahučký hľadí mi tvár, doty-

ky jemnučké, ako keď matka

objíma svoje dieťa milučké.

V  čerešňovom sade, tam stromy 

tajomstvá ľúbiacich sa skrývajú,

vôňou omamnou k  sebe lákajú, 

srdce svoje otvor mu, aj keď ťa

niekto raní, objím ho, silu a pokoj 

nájdi v ňom, zabudneš na bolesť

aj smútok, zahojí ti každé rany.

Božka Javorská

Oznam
Oznamujeme, že odznak mesta je 

opätovne dostupný a  v  dostatoč-

nom počte. 

IC BŠ

Pozvánka
Kto: Materská škola Sv. Františka 

Asisského Gwerkovej-Göllnerovej 

9, Banská Štiavnica

Čo: Usporiada 3. ročník Františko-

vej olympiády materských škôl

Kde: Multifunkčné ihrisko pri Ka-

tolíckej spojenej škole

Deti: 5 – 6 ročné deti z Materských 

škôl okresu Banská Štiavnica

Dňa: 30. 05. 2019

Čas: 8:30 hod.

MŠ sv. F. Assiského, BŠ

Informačné 
centrum
Banská Štiavnica. 

Otváracie hodiny: každý deň

máj: 9:00 hod. - 17.00 hod.

Nám. sv. Trojice č.6

969 01 Banská Štiavnica

e-mail: ic@banskastiavnica.sk

tel.: +421 45 694 96 53

MsÚ

„Jarné záplavy spôsobujú vzostup 

vodných hladín. Aj po ich poklesoch 

niekomu zostáva voda v kolene.“

Ján Petrík

čriepok
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V stredu 8. mája sa uskutočnil 

2. ročník „Behu pre Kalváriu“. 

Jeho hlavnou myšlienkou bolo 

vytvoriť rodinný a športový 

program pre širokú verejnosť 

a zároveň pomôcť obnove 

Kalvárie. 

Prišlo presne 100 bežcov a  celkovo 

420 účastníkov. Kto si netrúfal be-

žať, prešiel 2,7 km okruh aspoň peši. 

Do aktivity sa zapojilo 317 účastníkov 

podujatia všetkých vekových kategó-

rií. Vo výbornej atmosfére sa spolu 

nabehalo 505 okruhov okolo kalvárie 

a tak každý, kto sa zapojil, svojou ak-

tivitou prispel vďaka partnerovi k ob-

nove a dnes už aj k pravidelnej údržbe 

kalvárie.

Okrem bežeckej časti čakal na účastní-

kov bohatý sprievodný program. Deti 

si mohli vyberať z rôznych aktivít ako 

maľovanie na tvár, rôznych aktivít, 

ktoré organizovali štiavnickí skauti, 

či súťaž v maľovaní kalvárie. S veľkým 

nadšením vyvrcholil aj turnaj v hraní 

pexesa, ktorého víťaz sa za hlasného 

povzbudzovania stal 10 ročný Miku-

láš Macharik z Banskej Štiavnice. Ako 

ináč, hralo sa so štýlovým kalvárskym 

pexesom. Podujatie bolo zároveň sú-

časťou Európskeho dňa proti obezite, 

a  tak si účastníci na modernom prí-

stroji mohli dať zadarmo urobiť diag-

nostiku tela a konzultovať svoj život-

ný štýl s odborníkmi.

Vrcholom podujatia bol súťažný beh, 

ktorý prebehol v  dvoch etapách. 

Hobby verzia zahŕňala 1 okruh v dĺž-

ke 2,7 km. Zúčastnilo sa ho 56 účast-

níkov a víťazom medzi mužmi sa stal 

Jakub Melicherčík, druhým bol Miloš 

Veverka a tretím Bohuslav Melicher-

čík, všetci z Banskej Štiavnice. Víťaz-

kou v kategórii ženy sa stala Natália 

Soligová, na druhom mieste skončila 

Miriama Bačíková, obe zo Sv. Antona 

a  tretia skončila Katarína Dobrotko-

vá z Kremnice. Absolútnym víťazom 

hobby behu sa stal 13 ročný Andrej 

Farkaš zo Sv. Antona s časom 12:21.

Na hlavný beh s  celkovou dĺžkou až 

6,6 km sa odvážilo podujať 44 špor-

tovcov. Do cieľa nad kalvárskym am-

fi teátrom za povzbudzovania publi-

ka dobehol ako prvý Jakub Mészáros 

z Levíc, ktorý zlepšil vlastný vlaňajší 

rekord trate z 25:11 na 24:58. Za ním 

sa medzi mužmi do 39 rokov postup-

ne umiestnili Dominik Zaťko a Lukáš 

Koncz. Medzi mužmi nad 39 rokov 

obhájil vlaňajšie prvé miesto Peter 

Dodok zo Žiaru nad Hronom, na ďal-

ších miestach sa umiestnili Ivan Pavlík 

z  Turčianskych Teplíc a  Štiavničan 

Vladimír Poprac.

Medzi ženami do 39 rokov zvíťazi-

la Natália Liptáková z Levíc s časom 

0:38:09, druhá bola Štiavničanka Re-

náta Balková a tretia Lucia Boríková 

z  Tlmáč. Víťazkou ženskej kategórie 

nad 39 rokov sa stala Lucia Dodoková 

zo Žiaru nad Hronom, druhá dobehla 

Gabriela Vadocká z  Piešťan a  tretia 

Danka Siklenková z Banskej Bystrice.

Podujatie sa aj tento rok nieslo v prí-

jemnej atmosfére a  veríme, že sa 

uskutoční aj budúci rok. Záver bol 

ukončený tombolou s množstvom za-

ujímavých cien, za čo patrí všetkým 

sponzorom naše úprimné poďakova-

nie a v neposlednom rade aj všetkým 

účastníkom. Podujatie sa uskutočnilo 

s fi nančnou podporou BBSK a spoloč-

nosti Tesco.

Generálny partner podujatia: Niké, 

s.r.o.

Partneri podujatia: Kalvársky fond; 

Nadácia Baden-Powella; Múzeum 

Svätý Anton; Slovenské banské mú-

zeum; Terra Permonia; Reštaurácia 

Monarchia; Vinocentrum; Reštaurá-

cia Pod Kalváriou; Epicentrum Lásky; 

Ubytovanie Aura; Penzión na Kop-

ci; Zerko s.r.o.; AllCom; Rehab Šport 

Banská Štiavnica; 73Nutrition, Cen-

trum výživy a zdravia lekárne Hygeia; 

Tesco;  Banskobystrický samospráv-

ny kraj.

Kalvársky fond

„Beh na Kalváriu“

Účastníci behu pred štartom  foto Archív KF 

Centrum voľného času 

v Banskej Štiavnici v mesiaci 

apríl organizoval okresné 

majstrovstvá malého futbalu 

McDonald s Cup pre 1. stupeň 

a Školský pohár Slovenskej 

sporiteľne mladších žiačok. 

V obidvoch OK chlapci a dievčatá zo 

ZŠ J. Kollára vyhrali a postúpili do re-

gionálnych kôl v ktorých sa stretli so 

školami z okresov Žiar nad Hronom 

a Žarnovica, stali sa víťazmi a postúpi-

li do krajských kôl.

15.5.2019 sa konalo krajské kolo Mc-

Donald s Cup v B. Bystrici kde naše 

družstvo po víťazstve nad Čiernym 

Balogom a  Lučencom a  po prehre 

s  Bystricou a  Senohradom, obsadilo 

krásne 3. miesto.

16.5.2019 sa v B. Bystrici konali kraj-

ské majstrovstvá v  malom futba-

le Školský pohár Slovenskej sporiteľ-

ne mladších žiačok. Zúčastnilo sa 6 

víťazov regionálnych kôl, žiačky na-

šej školy sa dostali do fi nále o postup 

na majstrovstvá SR. Nepodarilo sa im 

postúpiť, prehrali 0:1, dievčatká si po-

plakali, tak blízko boli k  celosloven-

skému fi nále v Poprade.

Tento šk. r. pre ZŠ J. Kollára a  náš 

okres bol mimoriadne úspešným, zo 

štyroch turnajov okresných majstrov-

stiev v malom futbale ZŠ J. Kollára tri-

krát zvíťazila a  postúpila do vyšších 

kôl. Poďakovanie patrí pedagógom 

Mgr. T.S zendreiovi , Mgr. D. Kon-

drátovej. Vedenie ZŠ J. Kollára, ďaku-

je obetavým a ochotným oteckom p. 

Gregáňovi, p. Zorvanovi, p. Oravcovi 

a p. Hanzlíkovi.

J. Machilová

Úspechy chlapcov a dievčat
zo ZŠ J. Kollára na úrovni banskobystrického kraja

Futbal
Vysoká prehra s favoritom

V. liga, 22. kolo

FK Sitno B. Štiavnica/TJ Baník Š. 

Bane – Podkonice 2:8 (0:3). Góly: 

54  ́ Beňadik, 56  ́ Budinský (11m 

kop). Zostava: Kališek – Vician, Bin-

der, Necpal, Číž, Beňadik, Pastier, 

Drexler, Chmelina, Michalek, Bu-

dinský

S mužstvom, ktoré suverénne vedie 

tabuľku, sme na domácom ihrisku 

utŕžili debakel. Aj keď sme 1. polčas 

prehrali 3:0, nič nenasvedčovalo, že 

si zaknihujeme takúto prehru. Keď 

sme v 2. časti hry v priebehu 2  ́sko-

rigovali 2 gólmi výsledok, zdalo sa, 

že favorita potrápime, no ukázal sa 

pravý opak. V priebehu posledných 

20  ́nás hostia predčili vo všetkých 

futbalových činnostiach, keď nám 

strelili 5 gólov. Bez taktickej disciplí-

ny a kondičnej pripravenosti niekto-

rých hráčov to dopadnúť inak ani 

nemohlo.

VI. liga, dorast 24. kolo

Voznica – FK Sitno B. Štiavnica/TJ 

Baník Š. Bane „B“ 0:0. Omladené 

mužstvo dosiahlo zaslúžene remízu 

na ihrisku súpera.

II. liga, 22. kolo SŽ

Hnúšťa – FK Sitno B. Štiavnica/TJ 

Baník Š. Bane 1:1 (1:0). Gól: Šarkézy

II. liga, 22. kolo MŽ

Hnúšťa – FK Sitno B. Štiavnica/TJ 

Baník Š. Bane 6:3 (2:2). Góly: Dobák 

Michal, Dobák Martin, Kočtúch

Kam na futbal?

VI. liga, 25. kolo 25.5. o 17:00: FK 

Sitno B. Štiavnica/TJ Baník Š. Bane 

„B“ – Repište

IV. liga, dorast 23. kolo 26.5. o 10:00: 

FK Sitno B. Štiavnica/TJ Baník Š. 

Bane – Prestavlky

II. liga, SŽ a  MŽ 23. kolo 25.5. 

o 10:00 – 12:00: FK Sitno B. Štiavni-

ca/TJ Baník Š. Bane – Lučenec

Tabuľky: https://ssfz.futbalnet.

sk/#menu/open/sutaze/

Ivan Beňo

Leto v CVČ
Centrum voľného času v  Banskej 

Štiavnici organizuje počas letných 

prázdnin denné letné tábory rekre-

ačného charakteru v  termínoch: 

1.7. – 5.7., 8.7. – 12.7., v  prípa-

de záujmu zo strany rodičov a detí 

aj v termíne 15.7. – 19.7.. Pobyto-

vý zájazd pri mori v Tučepi pre ro-

dičov s deťmi a dospelých v termíne 

od 30.7. – 8.8.. Bližšie info na t.č.: 

0907 598 567. 

J. Machilová
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 Kúpim starý dom aj v  zlom sta-

ve v  BŠ a  blízkom okolí, tel.č.: 

0903 506 693

 Kúpim starý motocykel, trak-

tor, stabilný motor, aj v zlom stave, 

tel.č.: 0903 506 693

Dám do prenájmu RD, tel.č.: 

0907 712 460

 Prenajmem garáž na starom ih-

risku, tel.č.: 0907 090 084

 Predám záhradnú chatku na pek-

nom mieste blízko cesty v časti Šte-

fultov, cena dohodou, kontakt: 

0903 960 143

 Predám bicykel Favorit a staveb-

nú sieť, tel.č.: 0902 274 017

 Predám oplotený 6,5 árový poze-

mok – záhradu v intraviláne obce Ili-

ja. Jedná sa o  tichú romantickú lo-

kalitu v  krásnej prírode s  potokom. 

K pozemku vedie spevnená osvetle-

ná cesta a na pozemku sa nachádza 

malá drevená chatka so zavedenou 

elektrinou. Info: tel.č.: 0917 987 203

 Tesárske, stolárske práce, kro-

vy, altánky, podbitie striech, 

vikierov, drevené obklady, tel.č.: 

0902 147 715

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

 Ponúkame prácu stolára na pra-

covisku v  Banskej Štiavnici. Práca 

na jednu zmenu, víkendy a  sviat-

ky voľné. Aj zaškolíme. Ponúka-

ná mzda od 730EUR do 1300EUR 

podľa Vašich skúseností. Výkono-

vá zložka podľa vyrobeného množ-

stva. Kontakt: 0948 304 604

reality

inzercia

služby

práca

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

Kantína Tratória Kantína Tratória 
Banská ŠtiavnicaBanská Štiavnica

prijme pomocnú kuchárku s praxou. prijme pomocnú kuchárku s praxou. 
Plat 4,-eurá/hod.Plat 4,-eurá/hod.

Kontakt: 0903 506 693Kontakt: 0903 506 693

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, kosenie pozem-

kov, tel.č.: 0940 870 762

Doučovanie matematiky v  Ban-

skej Štiavnici a  okolí, tel.č.: 

0904 018 352

 Ponúkam brigádu v  bufete Ban-

ský Studenec, júl – august, výčap, 

kuchyňa, s  praxou, plat/mesiac 

800eur v čistom, prac. doba 9 hod. 

Kontakt: 0911 816 936


