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V uplynulom týždni obdržalo 

Mesto Banská Štiavnica 

ofi ciálne vyjadrenie Fondu 

na podporu umenia (FPU) 

k žiadosti o dotáciu, ktorú sme 

predložili v závere februára 

tohto roku.

Predmetom nášho projektu bol ná-

vrat života do niekoľko rokov ne-

využívaného podkrovia objektu 

Rubigall a  vo forme vybudovania 

modernej študovne pre mestskú 

knižnicu, použiteľnej zároveň pre 

rôzne literárne, vzdelávacie, ale aj 

iné kultúrne podujatia.

Dňa 23. mája 2018 na Minister-

stve zahraničných veci EZ SR 

sa konalo zasadnutie Fóra 

partnerov Slovenskej komisie 

pre UNESCO, ktorého som sa 

zúčastnila za mesto Banská 

Štiavnica. 

Hlavným bodom rokovania bola 

správa o  činnosti Slovenskej komi-

sie pre UNESCO za rok 2017. Ple-

nárnu schôdzu otvorila generálna 

tajomníčka Slovenskej komisie pre 

UNESCO, veľvyslankyňa Mária Kras-

nohorská úvodným slovom Miroslava 

Lajčáka, ministra zahraničných vecí 

a EZ SR, predsedu Slovenskej komi-

sie pre UNESCO, ktorý zverejňujeme 

v plnom znení.

Nasledoval príhovor Karly Wustero-

vej, generálnej riaditeľky sekcie me-

dzinárodných organizácií, rozvojovej 

spolupráce a  humanitárnej pomoci 

MZVaEZ SR, ktorá informovala o ak-

tivitách v oblasti rozvojovej spoluprá-

ce a humanitárnej pomoci. Stála dele-

gátka SR pri UNESCO, veľvyslankyňa 

Klára Novotná informovala o aktivi-

tách a vyzdvihla projekty, ktoré pre-

biehajú v  oblastiach vzdelávania, 

kultúry a  rozvoja udržateľného ces-

tovného ruchu. Tu vyzdvihla aj pro-

jekt EÚ-UNESCO – Mesto Banská 

Štiavnica „Podzemná Európa“, do ktoré-

ho bolo vybraté mesto Banská Štiav-

nica, ktoré úspešne pracuje v  tomto 

projekte a reprezentuje SR v zahrani-

čí. V rámci programu vystúpil aj štát-

ny tajomník MŽP SR Norbert Kuril-

la, ktorý vyjadril snahu ministerstva 

podporovať lokality z hľadiska život-

ného prostredia v súvislosti s ochra-

nou prírodnej pamiatky svetového 

dedičstva SR – Karpatských bukových 

lesov, 

Knižnicu čaká rozvoj

Zasadnutie Fóra partnerov 
Slovenskej komisie pre UNESCO

Navrhované riešenie, lit.-dramatické pásmo  foto MsÚ 
3.str.
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Budenie 

sitnianskych 

rytierov

9.6.2018, Tajch Počúvadlo 

kultura.banskastiavnica.sk

Lipa spieva Lasicu
22.7.2018 o 18:00

Amfiteáter Banská Štiavnica 
Legendy spolu pod holým nebom!

Predpredaj www.ticketportal.sk 
a Infocentrum Banská Štiavnica

28.5.

 Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Gremiálna porada zástupcov 

mestských spol. a ved. odd. MsÚ.

 Obhliadka miestnych komuni-

kácií – mesto Banská Štiavnica 

a miestna časť Štefultov.

29.5.

 Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Prijatie účastníkov 12. regio-

nálnej konferencie Organizácie 

miest svetového dedičstva.

 Prvý deň konferencie

 Slávnostné otvorenie výstavy 

„Svetové dedičstvo očami detí 2018“.

 Účasť na slávnostnom otvorení 

konferencie OMSD s príhovorom 

a príhovormi D. Ricarda, generá-

leho tajomníka OMSD, M. Kras-

nohorskej, generálnej tajomníčky 

Slovenskej komisie pre UNESCO, 

O. Pometla, veľvyslanectvo ČR, 

Á. Capdeba, Maďarsko.

 Prvé zasadanie konferencie: pre-

zentácie C. Iamandi, konzul-

tantka pre svetové dedičstvo – 

centrum svetového dedičstva 

UNESCO Paríž – Svetové dedič-

stvo a cestovný ruch, N. Babiako-

vá, B. Štiavnica – Cestovný ruch 

v B. Štiavnici, Á. Capdebo, Buda-

pešť – Cestovný ruch v Budapešti 

a mnohí iní.

DIÁR
z programu

primátorky


3.str.
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DIÁR
z programu

primátorky

 Druhé zasadanie konferen-

cie: D. Carda, Český Krumlov – 

UNESCO – klady a  zápory, D. 

Miechowcz, Zamošč, UNESCO 

– mesto zábavy, R. Wiala-Zimm 

– Cestovný ruch vo Viedni, úloha 

Viedne v  regionálnej spolupráci 

v rámci OMSD, K. Kiss – Aktivity 

regiónu OMSD pre strednú a vý-

chodnú Európu v  oblasti práce 

s mládežou a mnohí ďalší.

30.5.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Druhý deň konferencie

 Návšteva pamiatok svetového 

dedičstva UNESCO v  Banskej 

Štiavnici.

 Účasť na záverečnom zasadaní 

konferencie OMSD a podpis de-

klarácie.

31.5.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Tretí deň konferencie

 Záver konferencie.

 Účasť na besede o zápise mesta 

Banská Štiavnica a  technických 

pamiatok v  okolí do Zoznamu 

svetového dedičstva UNESCO.

1.6.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Príprava materiálov pre mestskú 

radu.

2.6.

 Prijatie členov Lions Club zo Slo-

venska, Čiech a Nemecka.

 Prijatie bývalých maturantov 

SVŠ.

 Občianske obrady – sobáše.

Viera Lauková

�1.str.

20.5. v  Rádiu Slovensko od 11:05 

a v  repríze 26.5. od 5:05 si zaspo-

mínal herec Lukáš Latinák na svoju 

vysokoškolskú profesorku, Exštiav-

ničanku Emíliu Vášáryovú. Zaspo-

mínal si na ňu aj spisovateľ Ján 

Štrasser v  Rádiu Slovensko 26.5. 

od 11:05 a v repríze 27.5. od 5:05 

v  súvislosti s  Knihou rozhovorov 

o nej, ktorú napísal v r. 2014. 26.5. 

aj 27.5. v Rádiu Devín bola viac razy 

avizovaná hra Exštiavničana Karo-

la Horáka „Preventívna prehliadka“, 

ktorá bola uvedená v  Rádiu Devín 

29.5. o 20:30. 26.5. v Rádiovíken-

de v  Rádiu Slovensko od 9:05 bol 

avizovaný aj výstup na Sitno, ktorý 

začne 2.6. od polnoci od tajchu Po-

čúvadlo, ale aj z Ilije. 27.5. v Rádiu 

Slovensko bolo viac razy avizované, 

že v dňoch 28.5. – 1.6. v „Príbehu na 

týždeň“ vždy od 11:40 bude pred-

stavené, ako sa zrodila najdlhšia ľú-

bostná báseň na svete „Marína“ od 

Andreja Sládkoviča, ktorý študo-

val na Evanjelickom lýceu v Banskej 

Štiavnici.

Ján Novák

Štiavničania, Štiavnica, 
médiá a súvzťažnosti

Propozície
XXXIV. ročníka Malého behu Trate 

mládeže v Banskej Štiavnici

Všeobecné ustanovenia

Usporiadateľ: Mesto B. Štiavnica

Dátum pretekov: 8. júna 2018, pia-

tok o 14:30 hod.

Miesto: Štadión Banská Štiavnica

Organizačný výbor:

Predseda org. výboru: primátorka 

mesta B. Štiavnica Mgr. Nadežda 

Babiaková, podpredseda org. výbo-

ru: Mgr. Henrieta Godová, riaditeľ 

pretekov: Mgr. Bohuslav Melicher-

čík, hlavný rozhodca: Milan Potan-

čok, predseda technickej komisie: 

Daniel Matis, predseda zdravotnej 

komisie: Miroslava Majerská

Technické ustanovenia

Prezentácia: Štadión Banská 

Štiavnica 8.6.2018 od 13:00 do 

14:15 hod.

Čas štartu kategórie ročníky na-

rodenia dĺžka trate

14.30 hod. Otvorenie pretekov

14.45 hod. 1. Predškolský vek 

chlapci a dievčatá MŠ 2014 – 2015 

60 m

14.55 hod. 2. Predškolský vek 

chlapci a dievčatá MŠ 2012 – 2013 

80 m

15.05 hod. 3. Najmladšie žiactvo 

chlapci a dievčatá ZŠ 2010 – 2011 

250 m

15.20 hod. Vyhodnotenie kategó-

rie predškolského veku MŠ

15.30 hod. 4. Najmladšie žiactvo 

chlapci a dievčatá ZŠ 2008 – 2009 

400 m

15.45 hod. 5. Mladšie žiactvo 

chlapci a dievčatá ZŠ 2006 – 2007 

800 m

16.00 hod. 6. Mladšie žiactvo 

chlapci a dievčatá ZŠ 2004 – 2005 

1000 m

16.15 hod. 7. Staršie žiactvo chlapci 

a dievčatá ZŠ 2002 – 2003

16.30 hod. 8. Dorastenci a  doras-

tenky 1997 – 2001, 2000 m ch., 

1600 m d.

16.45 hod. vyhodnotenie kategórii 

žiactva ZŠ a SŠ

Predpis: Preteká sa podľa pravidiel 

atletiky a týchto propozícií

Ceny: Vecné ceny, diplomy a  pa-

mätné medaily budú udelené 

prvým trom pretekárom v  kaž-

dej kategórii. Všetci pretekári, kto-

rí dobehnú do cieľa dostanú sladkú 

odmenu.

Upozornenie: Pretekári štartujú 

na vlastné nebezpečenstvo, musia 

mať so sebou preukaz poistenca. 

Usporiadateľ za stratu vecí nezod-

povedá.

MsÚ

Prosba
Milí milovníci psíkov! Kto má 

čas a chuť prísť pomôcť do útul-

ku OZ Senior Lilien, tak nech 

neváha! Otváracia „venčiaca“ 

doba je zverejnená na stránke 

útulku: www.ozseniorlilien.sk. 

Tí, ktorí môžu a chceli by po-

môcť, privítame akúkoľvek po-

moc, či už materiálnu alebo fi -

nančnú. Viac info na tel.č.: 

0904 151 820 a 0905 463 058, 

č.účtu: SK29 0200 0000 0037 

5445 4459. Ďakujeme! 

OZ Senior Lilien

Ešte raz K.T.Delius

V nadväznosti na môj článok o Kriš-

tofovi Traugottovi Deliusovi, sve-

toznámom profesorovi baníctva na 

Baníckej akadémii v Banskej Štiav-

nici v r.1770 – 1772 uverejňujeme 

ešte fotografi u budovy, kde býval, 

ale aj prednášal a kde sa teda zro-

dila jeho svetoznáma učebnica ba-

níctva, v  r.1773 vydaná v  nemči-

ne a v r.1778, teda presne pred 240 

rokmi vyšla aj v Paríži vo francúz-

štine. V  súčasnosti v  tejto budove 

na Námestí sv. Trojice 6 je ložisko-

vo-mineralogická expozícia Sloven-

ského banského múzea aj s expozič-

ne sprístupnenou banskou štôlňou, 

ktorá ústi do nádvoria budovy.

Ján Novák

Svetoznáme výročia

Berggericht: V tomto objekte, kde býval a prednášal K.T.Delius 

sa zrodila publikácia, ktorá bola vzorom aj pre Paríž, kde bola 

preložená do francúzštiny v r. 1778  foto Michal Kríž

INZERCIA
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Žiadosť vznikala v  spolu-

práci dvoch oddelení mestského úra-

du. Kým oddelenie kultúry, športu 

a  mediálnej komunikácie, pod kto-

ré spadá aj činnosť mestskej knižni-

ce pripravilo ideový zámer a navrhlo 

konkrétne spôsoby využitia priestoru, 

o architektonické riešenia sa postaralo 

oddelenie výstavby, územného pláno-

vania a  životného prostredia. Výsle-

dok spoločného úsilia mal priaznivý 

ohlas aj u  komisie FPU, ktorý nám 

pridelil 20 000€. Uvedené prostried-

ky budú použité najmä na nákup vy-

bavenia študovne (posuvné regále, 

stoličky, stoly, sedacie vaky, mobilné 

modulárne sedenie, pult pre zamest-

nancov...) a  techniku (zvukovú, pre-

mietaciu, osvetľovaciu).

Zároveň sa Mestu Banská Štiavnica 

z FPÚ podarilo získať ďalších 3 000€ 

na akvizičnú činnosť Mestskej kniž-

nice. Úspešná žiadosť bola spraco-

vaná zamestnankyňami knižnice 

a prostriedky budú použité na nákup 

širokého spektra literatúry a  tým 

skvalitnenie fondu, ktorým naša kniž-

nica disponuje.

Znovuoživenie priestoru už s novým 

názvom Klub Rubigall bude realizo-

vané do konca roka 2018 a čitateľov 

Štiavnických novín budeme o  tejto 

téme aj naďalej informovať.

R. Marko

NOVINKY

�1.str.

ale samozrejme aj v oblasti 

ochrany historických objektov a tech-

nických pamiatok, ktoré spravujú or-

ganizácie v  zriaďovateľskej pôsob-

nosti MŽP SR. Treba poznamenať, 

že medzi tieto organizácie spravujú-

ce unikátne svetové dedičstvo patrí aj 

Slovenské banské múzeum a Sloven-

ský vodohospodársky podnik, š.p., 

Banská Štiavnica. V rozprave vystúpi-

li aj niektorí zúčastnení , ktorí hovori-

li o aktivitách za rok 2017, úspechoch, 

ale aj potrebách, ktoré treba riešiť. 

Tiež sa hovorilo o propagácii Sloven-

skej republiky a pamiatok v zahraničí.

Ako primátorka mesta som veľ-

mi rada, že naša činnosť a  aktivi-

ty mesta Banská Štiavnica vo väzbe 

na UNESCO sú kladne hodnotené 

a majú pozitívny ohlas doma i v za-

hraničí.

Mgr. Nadežda Babiaková, 

primátorka mesta

Úvodné slovo predsedu SK pre 

UNESCO

V  zmysle nového štatútu Slovenskej 

komisie pre UNESCO, ktorý vstú-

pil do platnosti 1.10.2016, som s po-

tešením prijal funkciu predsedu Slo-

venskej komisie pre UNESCO. Výzvy, 

ktoré stáli pred novou národnou ko-

misiou boli konkrétne: posilniť prínos 

Slovenska do intelektuálneho a  ve-

deckého potenciálu UNESCO a  mo-

bilizovať k  spolupráci s UNESCO na 

Slovensku. „Svet dnes potrebuje multi-

lateralizmus viac ako kedykoľvek doteraz 

a UNESCO ako výnimočná špecializova-

ná organizácia v  ňom zohráva zásadnú 

úlohu“, uviedol som vo svojom vystú-

pení vo funkcii predsedu 72. VZ OSN 

na Fóre lídrov 39. Generálnej konfe-

rencie UNESCO v októbri 2017.

Ak sa pozriem späť na uplynulý rok 

2017, môžem konštatovať, že spolu-

práca Slovenska s Organizáciou spoje-

ných národov pre výchovu a vzdeláva-

nie, vedu a kultúru priniesla celý rad 

úspešných aktivít. V roku 2017 sme 

v  zmysle štatútu rozšírili platformu 

Slovenskej komisie o Poradný zbor ex-

pertov zložený z osobností vedy, vý-

skumu a kultúry Slovenska.

Slovenská komisia pre UNESCO roz-

víjala početné programy a  projekty, 

ktoré boli prioritou našej krajiny. Naše 

úsilie v roku 2017 smerovalo k vyu-

žívaniu nástrojov UNESCO pri napĺ-

ňaní udržateľných zdrojových cieľov 

Agendy 2030, predovšetkým cieľa 4 

– vzdelávanie, ktorý je v plnej kompe-

tencii UNESCO.

V uplynulom roku, ktorý OSN vyhlá-

sila za Medzinárodný rok trvalo udr-

žateľného cestovného ruchu pre roz-

voj, sme zorganizovali v  Bardejove 

Medzinárodnú konferenciu o  využí-

vaní emblému UNESCO pre socioeko-

nomický rozvoj regiónov.

V  rámci spoločného projektu EÚ – 

UNESCO: Trasy svetového dedičstva 

bolo v roku 2017 mesto Banská Štiav-

nica zahrnuté do trasy „Podzemná Eu-

rópa“.

Riaditeľka Centra svetového de-

dičstva UNESCO Mechtild Rössler 

navštívila Slovensko v  septembri 

2017. Diskutovali sme aj o riešeniach, 

ku ktorým sa SR zaviazala v súvislos-

ti s ochranou prírodnej pamiatky sve-

tového dedičstva v SR – Karpatských 

bukových pralesov.

Slovensko sa v  úzkej spolupráci 

s UNESCO venovala vodnej bezpeč-

nosti a  udržateľnej migrácii. Mladý 

Slovák zastupoval región na stretnu-

tí Fóra mladých, ktoré predchádza-

lo zasadnutiu 39. GK UNESCO. Rok 

2017 sme zavŕšili veľkým úspe-

chom – zapísaním Horehronské-

ho viachlasného spevu do Zoznamu 

nehmotného kultúrneho dedičstva 

ľudstva UNESCO.

Výpočet dosiahnutých výsledkov nie 

je zďaleka úplný, ale podáva svedec-

tvo o  rôznorodosti a  plnohodnot-

nosti práce v  roku 2017. Ďakujem 

všetkým členom Slovenskej komi-

sie UNESCO, Poradnému zboru ex-

pertov, všetkým členom slovenských 

výborov a  sekcií, partnerom, pod-

porovateľom a  priateľom za nadše-

nie a obetavú prácu pre vec UNESCO 

a  jeho hodnoty. Ďakujem za šírenie 

dobrého mena našej krajiny vo svete.

Miroslav Lajčák, minister ZV a EZ 

SR, predseda SK pre UNESCO

�1.str.

Knižnicu čaká rozvoj

Navrhované riešenie - bežný režim knižnice  foto MsÚ

Podávanie podnetov
na udelenie verejných ocenení 

mesta B. Štiavnica

Na základe Všeobecne záväzné-

ho nariadenia mesta B. Štiavnica č. 

2/2009 Štatútu mesta B. Štiavnica 

a jeho Dodatku č.1 vyzývame obča-

nov a inštitúcie na predloženie pod-

netov a odporučení na udelenie:

a) Čestného občianstva mesta B. 

Štiavnica

V  zmysle citovaného nariadenia 

čestné občianstvo mesta B. Štiavni-

ca možno udeliť fyzickej osobe, kto-

rá nie je občanom mesta B. Štiavnica 

a významným spôsobom sa zaslúži-

la o rozvoj mesta a šírenie jeho dob-

rého mena v SR a v zahraničí.

b) Ceny za záchranu kultúrneho de-

dičstva a rozvoj mesta B. Štiavnica

V  zmysle citovaného nariadenia 

Cenu za záchranu kultúrneho de-

dičstva a rozvoj mesta možno ude-

liť osobám, ktoré sa významným 

spôsobom zaslúžili o záchranu hod-

nôt kultúrneho dedičstva v regióne 

mesta B. Štiavnica a rozvoj mesta B. 

Štiavnica.

c) Výročnej ceny mesta B. Štiavnica

Výročná cena mesta sa v zmysle ci-

tovaného nariadenia môže udeliť 

občanom mesta, ktorí sa výrazným 

spôsobom zaslúžili o  rozvoj mes-

ta, alebo šírenie jeho dobrého mena 

v SR alebo v zahraničí.

d) Cena primátora mesta B. Štiav-

nica

V  zmysle Dodatku č. 1 k  VZN 

č.2/2009 Štatútu mesta B. Štiavni-

ca primátor mesta môže udeliť Cenu 

primátora mesta osobám, ktoré sa 

výrazným spôsobom angažovali vo 

verejnom živote mesta.

Občania a  inštitúcie môžu svo-

je podnety na udelenie čestného 

občianstva mesta, cien mesta B. 

Štiavnica a  Ceny primátorky mes-

ta podať poštou alebo osobne do 

13.7.2018 na MsÚ v  B. Štiavnici, 

Rad. nám. č. 1, 969 24 B. Štiavnica, 

msu@banskastiavnica.sk.

Podnet musí obsahovať: názov ve-

rejného ocenenia, identifi kačné 

údaje oceňovaného – meno a priez-

visko osoby alebo názov spoločnos-

ti, adresa, zásluhu verejného ocene-

nia, identifi kačné údaje podávateľa 

podnetu – meno a priezvisko, adre-

sa.

Podnetmi sa budú zaoberať mest-

ská rada a  primátorka mesta, kto-

rí v  zmysle nariadenia mesta po-

dajú návrhy na udelenie čestného 

občianstva a cien mesta na rozhod-

nutie mestskému zastupiteľstvu.

Ing. Ivana Ondrejmišková, 

prednostka MsÚ

Zasadnutie Fóra partnerov 
Slovenskej komisie pre UNESCO
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V dňoch 23. a 24. mája 2018 

som sa za účasti takmer 

800 primátorov a starostov 

zúčastnila ako delegátka ZMO 

žiarsky región spolu s ďalšími 

delegátmi žiarskeho regiónu 

v poradí 29. snemu Združenia 

miest a obcí Slovenska v brati-

slavskej Inchebe.

Rokovanie snemu otvoril a  vie-

dol prvý podpredseda ZMOS Jozef 

Dvonč, ktorý na ňom privítal pre-

zidenta A. Kisku, predsedu vlády 

SR Petra Pelegriniho, predsedníčku 

Ústavného súdu SR Ivettu Macejko-

vú, ministrov, zástupcov stavovských 

a  partnerských organizácií ZMOS, 

diplomatických misií a  zastupiteľ-

stiev pôsobiacich v Bratislave.

Po schválení pracovného predsed-

níctva snemu sa ako prvý ujal slo-

va predseda ZMOS Michal Sýkora, 

ktorý zhodnotil činnosť združenia 

od posledného snemu, poukázal na 

najpálčivejšie problémy samosprá-

vy a aj úspechy, ktoré sa podarilo do-

siahnuť. Na súčasný stav slovenské-

ho poľnohospodárstva a situáciu vo 

vidieckych oblastiach sa sústredil vo 

svojom vystúpení prezident Andrej 

Kiska. Predseda vlády SR Peter Pele-

grini označil ZMOS za významného 

partnera vlády, prisľúbil pokračova-

nie v konštruktívnom dialógu, ako aj 

urýchlené riešenie problémov, nega-

tívne zasahujúcich do činnosti samo-

správy. Vyzdvihol prácu primátorov 

a  starostov, ubezpečil o  stabilizácii 

podielových daní pre samosprávu 

a veľmi výstižne pomenoval problé-

my, s ktorými mestá a obce zápasia, 

a  to zákon o verejnom obstarávaní, 

kde prisľúbil razantné riešenie zvý-

šenia limitov pre zjednodušené for-

my verejného obstarávania, zmeny 

v zákone o slobodnom prístupe k in-

formáciám a  riešenie fi nancovania 

školstva. Na rokovaní ZMOS-u  sa 

hovorilo aj o  komunálnej reforme 

o  tom, že sú nevyhnutné systémo-

vé zmeny, ale zároveň princípy ko-

munálnej reformy musia vzísť zo ši-

rokej diskusie a  vzájomnej zhody. 

Ako jedna možnosť je riešenie pre-

rozdelenia kompetencií, v  žiadnom 

prípade nie likvidácia obcí. V diskusii 

vystúpili aj niektorí starostovia, ktorí 

poukázali na problém hlavne v nedo-

statku fi nančných prostriedkov ma-

lých obcí a tiež na problematiku pri 

realizácii fi nancovania niektorých 

projektov. Primátori a  starostovia 

žiadali riešiť nejednoznačný výklad 

zákona upravujúci daň za ubytova-

nie v kúpeľných mestách, legislatív-

ne doriešenie majetkovoprávneho 

usporiadania vlastníctva k  pozem-

kom pod objektmi vo vlastníctve 

miest a  obcí, riešenie problematiky 

regionálneho školstva, pokračovanie 

riešenia problematiky marginalizo-

vaných komunít v rôznych oblastiach 

života, riešenie pripravovanej no-

vely stavebného zákona a tiež jeden 

z  podstatných problémov je požia-

davka na zmenu zákona 135/1991 

Zb. o  pozemných komunikáciách 

v znení neskorších zmien a doplnkov 

vo veci zabezpečovania údržby chod-

níkov.

Na 29. sneme ZMOS bol schvále-

ný návrh priorít, ktorý je súčas-

ťou prijatého uznesenia a  tvorí 

ho 20 bodov, z ktorých obsahovo 

uvádzam:

• Zachovať súčasný systém fi nan-

covania miestnej územnej samo-

správy, vrátane nastavenia para-

metrov dane z  príjmov fyzických 

osôb, miestnych daní a zároveň rie-

šiť nejednoznačnosti výkladu záko-

na upravujúceho daň za ubytovanie 

v kúpeľných mestách a v tejto sú-

vislosti riešiť aj jeho odpad na rôz-

norodú aplikáciu v praxi.

• Presadzovať zachovanie súčasné-

ho systému rozdelenia pôsobnos-

tí v  regionálnom školstve medzi 

štátom,  miestnou a  regionálnou 

samosprávou. Na základe vypra-

covaných analýz podporovať opti-

malizáciu škôl a školských zariade-

ní a také racionalizačné opatrenia, 

ktorými sa zvýši efektívnosť a kva-

lita celého systému školstva.

• Presadzovať v  súčinnosti so zain-

teresovanými rezortmi vlády SR 

defi nitívne legislatívne doriešenie 

majetkovoprávneho usporiadania 

vlastníctva k  pozemkom pod ob-

jektmi vo vlastníctve miest a obcí.

• Podporovať také zmeny v odpado-

vom hospodárstve, ktorými sa jed-

noznačne určia povinnosti výrob-

cov a dovozcov odpadu v rámci ich 

rozšírenej zodpovednosti a posilnia 

pôsobnosti obcí pri stanovení sys-

témov, podmienok zberu a triede-

nia odpadov na svojom území.

• Trvať na aktualizácii Stratégie bu-

dovania kanalizačných a  vodáren-

ských sústav aj po roku 2020, vráta-

ne spôsobu ich fi nancovania nielen 

z fondov EÚ, ale aj zo štátneho roz-

počtu, najmä v  regiónoch s  nedo-

statočnou sieťou.

• Presadzovať proces modernizácie 

miestnej územnej samosprávy. Za 

tým účelom pripraviť návrh stra-

tégie ZMOS-u  pre komunálnu re-

formu.

• Presadzovať ďalšie zjednodušova-

nie procesov verejného obstaráva-

nia, zvyšovanie limitov verejného 

obstarávania a  ponechanie voľby 

elektronického systému verejného 

obstarávania na rozhodnutí obsta-

rávateľa.

• Presadzovať opatrenia na ďalšie 

zjednodušenie a  zrýchlenie čerpa-

nia EŠIF s dôrazom najmä na ope-

račné programy určené pre územ-

nú samosprávu.

• Pri tvorbe nového stavebného zá-

kona presadzovať, aby stavebné 

konanie bolo vykonávané miest-

nou územnou samosprávou ako 

prenesený výkon štátnej správy so 

zabezpečením plného fi nancova-

nia a metodickej podpory zo stra-

ny štátu.

• Trvať na zriadení Fondu dopravnej 

infraštruktúry na fi nancovanie vý-

stavby a  rekonštrukcie miestnych 

komunikácií a parkovísk a zabezpe-

čenie technológie ich údržby v ob-

ciach a mestách.

• Presadzovať zmenu zákona 

135/1991 Zb. o pozemných komu-

nikáciách v znení neskorších zmien 

a doplnkov vo veci zabezpečovania 

údržby chodníkov.

• Presadzovať zjednodušenie agen-

dy ochrany osobných údajov v rám-

ci pravidiel určených EÚ a požado-

vať od Úradu na ochranu osobných 

údajov plnú a adekvátnu metodic-

kú podporu pri aplikácii tejto agen-

dy v praxi.

• Urýchliť realizáciu pozemkových 

úprav v mestách a obciach a za tým 

účelom zabezpečiť ich každoročné 

fi nancovanie zo štátneho rozpočtu.

Aj tu sa ukázala dôležitosť ZMOS pri 

riešení problematiky miest a  obcí, 

ale aj výrazná podpora zo strany vlá-

dy SR, čo je dôležitým faktorom v ko-

munálnej politike, kde sa riešia den-

nodenné problémy občanov miest 

a obcí, ktoré súvisia s celospoločen-

ským rozvojom tak v hospodárskej, 

sociálnej ako aj ekonomickej oblasti 

jednotlivých miest a obcí Slovenska.

Mgr. Nadežda Babiaková,

primátorka mesta

29. snem Združenia miest a obcí 
Slovenska

Propozície
XXXII. ročníka Cestného behu Trate 

mládeže v Banskej Štiavnici

Usporiadateľ: Mesto B. Štiavnica. 

Všeobecné ustanovenia

Organizačný výbor: Predseda org. 

výboru: primátorka mesta B. Štiav-

nica Mgr. N. Babiaková, podpred-

seda org. výboru: Mgr. H. Godová, 

riaditeľ pretekov: Mgr. B. Melicher-

čík, hlavný rozhodca: M. Potančok, 

predseda technickej komisie: D. Ma-

tis, predseda zdravotnej komisie: M. 

Majerská

Dátum pretekov: 9. júna 2018, so-

bota o 10:30 hod.

Miesto: štart: Obec Hr. Breznica – 

pod nadjazdom, cieľ: Banská Štiav-

nica - štadión

Prihlášky: je potrebné 

zaslať na e-mailovú adresu 

cbtmbs@gmail.com do 5.6.2018! 

V prihláške uviesť meno, priez-

visko, dátum narodenia a prísluš-

nosť, za koho štartujete. 

Upozornenie: len včas prihlásení 

pretekári dostanú štartovací balíček, 

stravu po preteku a garantujeme pre 

nich odvoz do Hronskej Breznice.

Úhrada: pretekár zaplatí pri prezen-

tácii v kancelárii pretekov 3 eurá

Kancelária pretekov: bude otvore-

ná 9. júna 2018 od 8:00 do 9:00 hod. 

na štadióne v Banskej Štiavnici

Doprava: z Banskej Štiavnice zo šta-

dióna na miesto štartu o 9:00 hod.

Technické ustanovenia: 

Kategórie: A: muži do 39 rokov, 

B: muži veteráni od 40 do 49 rokov, 

C: muži veteráni od 50 do 59 rokov, 

D: muži nad 60 rokov, E: ženy do 39 

rokov, F: ženy od 40 do 49 rokov, G: 

ženy nad 50 rokov

Dĺžka trate: 20 km pre všetky ka-

tegórie. Popis trate: Asfaltový pod-

klad po ceste Hronská Breznica-Ko-

zelník-Kysihýbel-Banská Štiavnica. 

Od 15 km členitý terén so stúpaním.

Občerstvenie: Bude zabezpečené 

na trati a v cieli.

Ceny: Prví traja pretekári  kategó-

rií A,B,C,D mužov dostanú poháre 

a tiež prvé tri ženy v absolútnom po-

radí dostanú poháre.

Upozornenie: Každý pretekár pre-

teká na vlastnú zodpovednosť za 

úplnej premávky na ceste s rešpek-

tovaním vyhlášky o  cestnej pre-

mávke. Štartuje sa podľa pravidiel 

atletiky a  smerníc tohto rozpisu. 

Usporiadateľ za stratu vecí nezod-

povedá. 

Dodatok ceny pre mužov v absolút-

nom poradí: 1. miesto 100 EUR, 2. 

miesto 50 EUR, 3. miesto 40 EUR. 

4. miesto 30 EUR, 5. miesto 20 EUR.

MsÚ
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kam v BŠ 
a okolí ?

Do 31.5. správcovia bytových 

domov majú povinnosť doručiť 

každému nájomcovi bytu 

a bytového domu vyúčtovanie 

za služby spojené s užívaním 

bytov a bytových domov 

v predchádzajúcom roku.

V týchto dňoch každý užívateľ do-

stal vyúčtovanie, a preto nás zaují-

malo, čo takého vyúčtovanie obsa-

huje, aby ho každý správne pochopil 

a porozumel mu. Preto sme sa opý-

tali konateľa Bytovej správy, s.r.o., 

v Banskej Štiavnici RNDr. Pavla Ba-

číka a položili mu pár otázok:

Pán konateľ, čo všetko obsahu-

je vyúčtovanie bytov a bytových 

domov?

Čo musí obsahovať vyúčtovanie ná-

kladov za služby spojené s užívaním 

bytu, určuje zákon 182/1993 Z.z. 

o  vlastníctve bytov a  nebytových 

priestorov v  znení zmien a  dopln-

kov. Do vyúčtovania sa započítavajú 

náklady na dodávku studenej vody, 

náklady na prípravu teplej vody, 

náklady na elektrinu spoločných 

priestorov, náklady na dodané tep-

lo a ďalšie položky. Na druhej strane 

sa spočítajú zálohové platby, ktoré 

užívateľ zaplatil za celý predchádza-

júci rok. Do rozdielu medzi náklad-

mi a  zálohami sa započíta stav na 

konte užívateľa bytu k 30.4. a vlast-

níkom bytu sa započíta aj stav na 

konte fondu údržby, prevádzky 

a opráv. Výsledkom je konečná hod-

nota, preplatok, alebo nedoplatok. 

Tento výsledok je ovplyvnený výš-

kou zálohových platieb, ktoré uží-

vateľ bytu zaplatil a výškou nákla-

dov za služby spojené s  užívaním 

konkrétneho bytu.

Pri nezrovnalostiach, odchýl-

kach nameraných hodnôt pri od-

pisovaní, na koho je potrebné sa 

obrátiť?

Stav na vodomeroch k 31.12. v roku 

podpisujú vlastníci alebo nimi po-

verené osoby. Ak má užívateľ bytu 

nezrovnalosti v  spotrebe vody, je 

potrebné, aby prišiel k nám. Vieme 

pozrieť a  porovnať spotrebu vody 

za niekoľko rokov dozadu. Naša 

spoločnosť ponúka vlastníkom by-

tov možnosť diaľkového odpočtu 

spotreby vody. Niektoré domy už 

na diaľkový odpočet spotreby tep-

lej a  studenej vody prešli. Máme 

vlastnú odpočtovú sadu a  odpočet 

robíme sami. Stačí nám prejsť po 

chodbe domu a  odpočítame stav 

na všetkých vodomeroch. Sníma-

če zachytia spotrebu po mesiacoch, 

prípadnú manipuláciu s  vodome-

rom, spätný chod vodomeru. Od-

počet vieme jednoducho vykonať 

aj uprostred roka bez potreby vstu-

pu do bytu. Najväčšie problémy pri 

spotrebe studenej vody robí poka-

zený splachovač. Aj pri nebadateľ-

nom pretekaní splachovača dochá-

dza k  niekoľkonásobnej spotrebe 

vody.

Ak užívatelia majú nedoplatky, 

príp. preplatky, ako majú postu-

povať, dokedy ich treba uhradiť, 

príp. budú vyplatené (v hotovos-

ti, na účet)?

Tento rok vyplatíme svoj-

im klientom preplatky v  re-

kordnej výške 242 491 €. Pe-

niaze sú na účtoch bytových 

domov. Preplatky budú pou-

kázané užívateľom bytov po 

15.6. – po uplynutí reklamač-

nej doby. Užívateľom, ktorí 

platia zálohové platby prevo-

dom z  účtu, bude preplatok 

automaticky vrátený na ich 

účet do 30.6.2017. Užívate-

lia, ktorí platia poštovou pou-

kážkou, prípadne vkladom na 

bankový účet, si znížia svo-

je úhrady do vyrovnania pre-

platku v nasledujúcich mesia-

coch alebo im preplatok bude 

vrátený poštovým poukazom 

na výplatu adresátovi v  hotovosti 

prostredníctvom Slovenskej pošty. 

Tak, ako to robia iné spoločnosti. 

Podľa legislatívy je povinný dodáva-

teľ a odberateľ vyrovnať podlžnosť 

do 30 dní od doručenia vyúčtova-

nia. Avšak v prípade nedoplatku sa 

vždy vieme dohodnúť na splátkach, 

je potrebné zatelefonovať, napísať 

alebo prísť si dohodnúť termín spla-

tenia nedoplatku do sídla spoloč-

nosti. Spravidla dohodneme splát-

ku nedoplatku do konca decembra.

Chcem upozorniť užívateľov bytov 

na to, aby platili zálohové platby 

za služby spojené s užívaním bytov 

a platby do fondu opráv v predpísa-

nej výške a včas. Vyhnú sa tak mož-

ným problémom a  nepríjemným 

sankciám.

Ako sa vyvíjala cena tepla za 

uplynulé obdobie?

Spoločnosť Bytová správa, s.r.o., vy-

rába a dodáva teplo do domácností 

s najnižšou cenou v celom regióne. 

Naša cena tepla, ktoré vyrábame 

väčšinou z plynu je dokonca nižšia 

ako u výrobcov tepla zo štiepky. Dô-

vod je jednoduchý – napriek enor-

mným tlakom si mesto nepustilo 

výrobu tepla zo svojich rúk. Nie-

ktoré mestá, ktoré prenajali tepel-

né hospodárstvo súkromným spo-

ločnostiam, rušia s  nimi zmluvy 

o dodávke tepla a nanovo vytvára-

jú mestské spoločnosti, aby si teplo 

mohli vyrábať sami.

Naposledy tak urobilo mesto Po-

prad. V roku 2009 bol dokonca vy-

pracovaný projekt na prechod štiav-

nického tepelného hospodárstva do 

súkromných rúk, no jeho realizáciu 

sa podarilo zvrátiť.

Kedy je najlepšie meniť radiáto-

ry?

Skončila vykurovacia sezóna. Vlast-

níci, ktorí plánujú výmenu radiá-

torov by ju mali realizovať teraz, 

od 1.6.2018, najneskôr však do 

31.8.2018, mimo vykurovacej sezó-

ny. Po tomto termíne nebude možné 

manipulovať s vykurovacou sústavou 

okrem nutného odstránenia havarij-

ných stavov. Túto výmenu je potreb-

né vopred dohodnúť s  príslušným 

správcom.

V  prípade akýchkoľvek otázok, 

kedy ste svojim klientom k dispo-

zícii?

Úradné hodiny sú v  pondelok od 

8.00 do 14.00, v stredu od 8.00 do 

12.00 a od 12.30 do 16.00 a v pia-

tok od 8.00 do 12.00. Kontak-

ty: www.bsbs.sk, 045/6922060, 

0903 696 183, konatel@bsbs.sk.

Za rozhovor a  aktuálne informácie 

poďakoval

Michal Kríž

Máte preplatky, alebo nedoplatky, 
ako ďalej?

1. – 2. 6. Víkend otvorených parkov 

a záhrad v arboréte v Kysihýbel. Bez-

platný vstup s odborným výkladom. 

8:00 – 15:00.

1. 6. Farebný workshop základný. 

Začnite farbiť nábytok a meniť inte-

riér. sFarbami. Sk, Kammerhof, BŠ, 

14:30.

1. 6. Divadlo: Huncút Gašpar. Báb-

kové predstavenie v Divadielku Con-

cordia, Palárikova 4, BŠ, 17:00.

1. 6. Z  rozprávky do rozprávky. 

MDD v Kaštieli a múzeu vo Sv. An-

tone, 17:00.

1. 6. Vrúcna ľúbosť. Literárno – hu-

dobné pásmo. Evanjelický kostol, 

BŠ, 18:00.

1. 6. Vernisáž: Jarmila Džuppová – 

chodník do kruhu. Grafi ky a výber 

z malieb. Display BSC, Galéria J. Kol-

lára, Nám. sv. Trojice 8, BŠ, 18:00.

1. 6. Koncert: Cascabel. Kapela hrá 

folk punk. Spojár, Kammerhofská 6, 

BŠ, 20:00.

1. 6. Černobyľ očami fotografa. Pre-

mietanie fotografi í. Art Café, Akade-

mická 2, BŠ, 20:05.

1. 6. Koncert: Stick & Bass Tour. 

Tomas diaz a Mauritio Nader. Lib-

ressobar, Radn. nám. 13, BŠ, 20:30.

1. 6. Koncert: Hausband live. Štiav-

nická kapela. Archanjel, Radn. 

nám.10, BŠ, 21:00.

2. 6. Nočný výstup na Sitno. Adre-

nalínové okamihy, očarujúci východ 

slnka. Počúvadlianske jazero alebo 

Ilija, 1:00.

2. 6. Ne-tradičná hasičská súťaž. Sú-

ťaž družstiev DHZ ne-tradičným 

spôsobom. Obec Baďan, 8:00.

2. 6. Oslava MDD na Podhorí. Zá-

bavný program na amfi teátri v obci 

Podhorie. 10:00.

2. – 3. 6. Slovo alebo hudba. Koncer-

ty, diskusie, fi lmy. Art Café, Akade-

mická 2, BŠ, 17:00.

3. 6. MDD a otvorenie letnej sezó-

ny v Salamandra resort, Hodruša – 

Hámre, 10:00.

6. 6. Oprášme dávno zabudnu-

té kroky. Tanečný podvečer pri sta-

rých hitoch. Spojár, Kammerhofská 

6, BŠ, 17:00.

7. 6. Autorské čítanie: Ľuba Lesná. 

Investigatívna novinárka predstaví 

svoju knihu. Antikvariátik, Nám. sv. 

Trojice 6, BŠ, 17:00.

7. – 9. 6. Interpretačné dni klasic-

kej gitarovej hry. Medzinárodný fes-

tival. Starý zámok, koncertná sieň 

HUAJA, BŠ, 19:00.

Región Banská Štiavnica
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Slovenská verejnosť pozná 

Múzeum vo Svätom Antone 

predovšetkým ako celoslo-

venské poľovnícke múzeum. 

Málokto už vie, že múzeum má 

ambície venovať sa aj histórii a sú-

časnosti rybárstva na Slovensku 

a  vybudovať aj rybárske múzeum. 

Mnoho rokov úspešne spolupra-

cujeme  so Slovenským rybárskym 

zväzom. Celoslovenské poľovníc-

ke slávnosti Dni sv. Huberta si už 

vôbec nevieme predstaviť bez spo-

lupráce s MO SRZ v Banskej Štiav-

nici. Miestni priatelia rybári i ústre-

die SRZ v  Žiline nám pomáhajú 

s  atraktívnym rybolovom praktic-

ky od prvého ročníka v roku 1991. 

Ostatné dva roky 2016 a 2017 sme 

na poľovníckych slávnostiach pre-

zentovali aj aktivity SRZ – pria-

mo v priestoroch rybárskej expozí-

cie v  kaštieli a  taktiež pri jazierku. 

Presne pred 15 rokmi – v roku 2003 

sme realizovali aj výstavu o  rybár-

stve. Po výzve pre dobrých ľudí, že 

môžu do múzea darovať zaujíma-

vé rybárske pomôcky, staré doku-

menty, resp. ďalšie – z ich pohľadu 

nepotrebné predmety, ktoré súvisia 

s rybárstvom, sme sa stretli s dob-

rou odozvou. Doteraz sme získali 

darom do múzea veľmi zaujímavé 

zbierkové predmety. Na medziná-

rodný deň múzeí – 18. mája 2018 

sa konala vo výstavnej sále sväto-

antonského kaštieľa vernisáž výsta-

vy „Petrov zdar! O rybách a rybároch“. 

Nechýbali na nej vzácni hostia: Ing. 

Peter Kicko – generálny riaditeľ Sek-

cie lesného hospodárstva MPRV 

SR, Dr. Rudolf Boroš – prezident 

Slovenského rybárskeho zväzu, 

Ing. Ľuboš Javor – tajomník SRZ, 

PaedDr. Imrich Šuba, PhD. výkonný 

riaditeľ ústredia Slovenskej poľov-

níckej komory a SPZ, doc. Ing. Ivan 

Stráňai, CSc. – výborný ichtyológ 

zo SPU Nitra, funkcionári MO SRZ 

B. Štiavnica na čele s  predsedom 

Ing. Vladimírom Mechom, Simon-

ka Guláková – starostka obce Svä-

tý Anton a mnoho ďalších. Hlavnou 

časťou výstavy je zbierka sloven-

ských i  exotických rýb preparátora 

Milana Žiaka z Trnavy, ktorá s do-

plnením exponátov zo Slovenské-

ho národného múzea – Prírodoved-

ného múzea v Bratislave, prezentuje 

prvýkrát v histórii pohromade pre-

paráty všetkých druhov rýb, kto-

ré plávajú v  slovenských vodách. 

Výstava je obsahovo veľmi pestrá. 

Predstavuje sv. Petra – patróna ry-

bárov, históriu i  aktivity Sloven-

ského rybárskeho zväzu, rybárske 

pomôcky, vzácne udice, navijáky, 

a pod., unikátnu zbierku odzna-

kov (doc. Ing. Ivan Stráňai, CSc., 

poskytol 2483 kusov, RNDr. Karol 

Weiss, PhD., z  Banskej Štiavnice 

322 kusov), medailí, plakiet, mincí 

a  známok (Mgr. Ján Kautman po-

skytol 1087 známok zo  107 krajín 

všetkých kontinentov a  slovenský-

mi známkami prispel dobrý človek 

Jožko Melcer zo Svätého Antona) 

s  motívmi rýb, umelecké predme-

ty, príslovia, porekadlá, pranostiky, 

zverokruh, súhvezdie Ryby, špecifi -

ká banskoštiavnických tajchov i sku-

točnosť, že práve v Banskej Štiavni-

ci začínala výučba rybárstva (1808 

H. David Wilckens), predstavili sme 

aj bývalého primátora B. Štiavni-

ce Ing. Mariána Lichnera, CSc., kto-

rý bol aj významným funkcionárom 

banskoštiavnickej MO SRZ. Z vysta-

vených umeleckých predmetov spo-

menieme práce Václava Kautmana, 

Jaroslava Ježka či Soni Čermákovej. 

Na výstave nechýba piraňa – známy 

maskot najlepšej zubnej ambulan-

cie MUDr. Dušana Hrica, informá-

cie o Jozefovi Kronerovi, Ernestovi 

Hemingwayovi (Starec a more), no-

žík rybka, ktorý poskytol dobrý člo-

vek pán Majer – Diana Viking Stihl 

– Dužina... a mnoho ďalších rybár-

skych zaujímavostí. Výstavu podpo-

rili aj Stredoslovenská vodárenská 

prevádzková spoločnosť, a. s. i StVS, 

a.s. v Banskej Bystrici. Ministerstvo 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 

SR – ako zriaďovateľ Múzea vo Svä-

tom Antone, vydalo v  marci 2018 

aktualizovanú zriaďovaciu listinu, 

v  ktorej je medzi poslaním a  pred-

metom činnosti múzea zahrnuté už 

aj rybárstvo. Múzeum úspešne spo-

lupracuje s deťmi a školami a práve 

deti z domácej ZŠ s MŠ Ferdinanda 

Coburga pomohli s  programom na 

vernisáži. V scénke, ktorú pripravi-

la s deťmi Mgr. Juranka Takáčová, 

Vodník poveril Sv. Huberta starať sa 

aj o ryby a krásne pesničky zaspievali 

dievčatá školy (Danielka Kminiako-

vá aj pesničku „Tichá voda do Dunaj-

ka padala“). Nádherné nové Promo – 

obraz, na ktorom sa spája múzeum, 

poľovníctvo a  rybárstvo, vytvorila 

Dianka Štefanková a  s  ďalším ná-

vrhom prispela aj Natálka Danielo-

vá. Samko Huba a  Michael Valovič 

– deti z rybárskeho krúžku MO SRZ 

v  B. Štiavnici, ktorý úspešne vedú 

vzácni ľudia Ivan Chladný a Alexan-

der Ladziansky, udičkami s naviják-

mi odhalili tento krásny Diankin 

obraz a  po vernisáži sa predstavil 

krúžok aj pri jazierku v parku. Špe-

ciálne pre túto príležitosť vytvoril 

vedúci poľovníckeho oddelenia mú-

zea Ing. Štefan Engel, PhD., báseň 

„Múzeum vášní lovca“ (sám ju zareci-

toval) a špeciálne pre túto príležitosť 

zložil predseda Klubu trubačov SR 

Ing. Edmund Hatiar Rybársku fan-

fáru. Tá premiérou zaznela práve na 

vernisáži v podaní Ing. Veroniky Val-

lovej, Ing. Michala Olosa a  Jakuba 

Badrnu. Doc. Ing. Ivan Stráňai, CSC. 

poskytol na výstavu mnoho vzác-

nych predmetov – aj originálne ry-

bárske pomôcky od nestora sloven-

ského rybárstva Samuela Ivašku. 

Ing. Štefan Engel, PhD., predstavil 

staré fi lmy i  originálny hlas Samu-

ela Ivašku, ktorý rozprával príbe-

hy o hlavátkach. Aj mnohí členovia 

MO SRZ v  Banskej Štiavnici po-

skytli darom do múzea vzácne ry-

bárske predmety. Naše poďako-

vanie patrí týmto dobrým ľuďom: 

Ladislav Kóšik, Ing. Vladimír Me-

cho, Vladimír Hanus, Rado Mráz, 

RNDr. Karol Weiss, PhD., Ivan Šo-

poň, Ing. Štefan Engel, PhD. a ďal-

ší. Rybári sú vzácni ľudia a členovia 

Slovenského rybárskeho zväzu veľ-

kou mierou prispievajú k  zveľaďo-

vaniu nášho prírodného dedičstva. 

Jan Werich kedysi dávno povedal: 

„Čas strávený na rybách sa nepočíta do 

starnutia.“ Na výstavu, ktorá bude 

v múzeu sprístupnená do konca ok-

tóbra 2018, srdečne pozývame všet-

kých čitateľov Štiavnických novín.

Marian Číž

„Petrov zdar! O rybách a rybároch“ 
– jedinečná výstava vo svätoantonskom kaštieli

Trinásta penzia 
– Ľady sa pohli...
Mestská organizácia Jednoty dô-

chodcov na Slovensku v B. Štiav-

nici sa obrátila listom na predse-

du Ústredia Jednoty v Bratislave 

Ing. Jána Lipianskeho, PhD., aby 

sa pri jednaniach na fórach vlá-

dy dôsledne zasadzoval na pre-

sadení dôchodkových dávok 13., 

eventuálne 14. dôchodku. Keďže 

13. a 14. platy sú už realitou, bez 

úpravy dôchodkov by sa značne 

zhoršila situácia dôchodcov, vý-

znamne by sa znížil pomer prie-

merných dôchodkov voči prie-

merným platom. Tento pomer 

je aktuálne 44,8% v neprospech 

dôchodkov. Samozrejme, tým 

by sa pomerne znížila aj životná 

úroveň dôchodcov voči občanom 

s  platmi. Priemerný dôchodok 

činí aktuálne len 438eur.

List sme taktiež odoslali všetkým 

okresným organizáciám v našom 

kraji s tým, aby náš podnet pod-

porili a  svoju podporu odosla-

li priamo p. predsedovi Ústredia 

Jednoty. Podobne sme podnet 

zaslali aj krajskej organizácii v B. 

Bystrici.

Za odozvu môžeme považovať 

vyjadrenia p. predsedu Lipian-

skeho v  denníku Pravda zo dňa 

23.5., ako súčasť úvodného člán-

ku, kde sa k predmetnej veci vy-

jadruje obšírnejšie. Nové dávky 

podporuje.

MsO JDS v B. Štiavnici si nepri-

svojuje jedinečnosť nápadu, ale 

určite sme svojím dielom k rieše-

niu problému prispeli.

Mikuláš Nagy

Deň detí
Dobrovoľný hasičský zbor Šteful-

tov a OZ Majulienka Vás pozýva-

jú na Deň zábavy pre deti na Šte-

fultove.

Kedy? 

2. júna 2018 o 13:00 hod.

Kde? 

Hasičská zbrojnica na Štefultove

Čo? 

Hry pre deti aj dospelých

Tvorivé dielne

Karaoke

Skús byť hasičom!

Ukážky hasičskej techniky

Penová párty

Opekačka, občerstvenie

Na Vašu hojnú účasť sa tešia

organizátori
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oznamy, 
spomienky

Jarná 
prechádzka
Základná organizácia slovenského 

zväzu telesne postihnutých z Ban-

skej Štiavnice pozýva svojich členov 

a  priaznivcov v utorok, 12.júna 

2018, na jarnú prechádzku do oko-

lia Kolpašských jazier. Odchod au-

tobusovým spojom na Banský Stu-

denec je o 9:10 hod. z Križovatky. 

Cena za občerstvenie 2€.

ZO SZTP

Výlet
Jednota dôchodcov Slovenska 

usporiada dňa 12.6.2018 1-dňo-

vý výlet do kúpeľov Turčianske 

Teplice. Program: Odchod auto-

busu o 8:00 do ZV, odtiaľ vlakom 

do Turč. Teplíc, príchod do kúpe-

ľov o 10:20. Odchod z Turč. Teplíc 

o 17:38 vlakom až do BŠ s prícho-

dom o 19:51. Záujemcovia o bez-

platnú dopravu vlakom nech pri-

nesú preukazy najneskôr 4.6. do 

ambulancie MUDr. Nagya. Preu-

kazy aj s  cestovnými lístkami im 

budú vrátené 6.6. v  dopoludňaj-

ších hodinách.

MO JDS v BŠ

Pozvánka
na stretnutie

Je to už 50. rokov, čo sme začali 

pracovať v Štiavnických strojárňach 

– nových dielňach. Bývalí zamest-

nanci, ak sa chcete stretnúť pri gu-

láši, volajte na tel.č.: 0917 560 398, 

0908 282 807 alebo 0904 827 335. 

Predpokladaný termín je koncom 

augusta. Ďakujeme!

Anton Buzalka

Tento výrok Theodora 

Roosvelta v skratke vystihuje 

dôvod, prečo som sa rozhodla 

založiť Radu mládeže mesta 

Banská Štiavnica. 

Dlhodobo mám pocit, že môže-

me, ba práve, že musíme robiť viac, 

než sa od nás očakáva. Či už je to 

kdekoľvek na svete, na Slovensku 

alebo v Štiavnici, každý z nás tvo-

rí svet, v  ktorom žijeme. Tak pre-

čo nekonať? 16. januára 2018 preto 

vznikla Rada mládeže, ďalej už len 

RMMBS, ktorá združuje zástup-

cov zo základných a stredných škôl 

v Banskej Štiavnici, a tak sa usiluje 

o zlepšenie spolupráce medzi škola-

mi, refl ektovanie názorov a žiados-

tí mládeže a ich adresovanie mestu 

a tvorenie podnetnejšieho prostre-

dia plného aktivít a príležitostí pre 

mladých.

Názory členov RMMBS: 

Miroslava Babíková, SOŠ lesnícka: 

„Banská Štiavnica je krásne mesto plné 

mladých ľudí, ktorí sa sem rozhodli 

prísť študovať. Čo mladých ľudí spája, 

sú spoločné aktivity. Nakoľko sa v BŠ 

nerobí až tak veľa akcií pre študentov, 

verím, že práve RMMBS je tým správ-

nym činiteľom na rozbehnutie miestne-

ho študentského života.“

Aela Hasbach, Cirkevná ZŠ: „Naše 

mesto je plné histórie, praská kultúrou 

a nádhernou prírodou. Každý si tu náj-

de to svoje. Len mladí sa nevedia nájsť. 

Toto je problém, ktorému čelí každý 

študent v Banskej Štiavnici. A kto má 

pomôcť mladým, ak nie práve my mla-

dí? Myslím, že s Radou mládeže sa nám 

podarí spraviť toto mesto skvelým nie-

len pre turistov, ale aj pre nás.“

Michal Sásik, Gymnázium A. Kme-

ťa: „Banská Štiavnica. Mesto, s ktorým 

boli, sú a veríme, že aj budú vždy spo-

jení študenti. Keby múry budov nášho 

mesta vedeli rozprávať, prerozprávali 

by mnoho príbehov, smutných aj šťast-

ných. Príbehov o prvých študentských 

láskach aj prvých sklamaniach. Banská 

Štiavnica dýchajúca históriou vždy pes-

tro obohacovala život študentov. Ve-

ríme, že RMMBS pomôže prinavrátiť 

nášmu mestu ''stratený lesk'' a  práve 

ona bude tá, ktorá vytvorí pre všetkých 

študentov skvelú atmosféru skvelého 

študentského mesta!“

Henrieta Bukovenová, ZŠ J. Horá-

ka: „Aj keď sa ešte len rozbiehame, bu-

deme radi, keď sa nám podarí oboha-

tiť naše mesto o niečo nové. RMMBS 

sa bude usilovať vypočuť čo najväč-

ší okruh mladých a ich nápadmi i pri-

pomienkami následne skvalitniť život 

študentov v našom meste. Predsa len, 

Banská Štiavnica je nádherné mesto 

a tento potenciál treba využiť.“

Ešte sa len rozbiehame a  učíme, 

no som presvedčená, že aj vďa-

ka nášmu úsiliu a aktivitám, kto-

ré pre vás sprostredkujeme a tvo-

ríme, obohatíme mnoho mladých 

o  cenné skúsenosti pre ich život 

a  ďalší osobnostný a  profesionál-

ny rozvoj. Rovnako tak verím, že 

naše aktivity prispejú aj ku kultúr-

nemu zážitku a k vytvoreniu kraj-

šej atmosféry na prospech širokej 

verejnosti Banskej Štiavnice. Náj-

dete nás na Facebooku, kde máme 

vytvorenú stránku a zdieľame tam 

pre vás novinky o  Rade mládeže 

a príležitosti pre žiakov a študen-

tov. Ďakujeme za každú pomoc 

a podporu.

Veronika Kvietková, 

predsedkyňa RMMBS

„Urob, čo môžeš, s tým, čo máš, 
tam, kde si“  

Členovia Rady mládeže na radnici  foto Archív autora

V dňoch 21. 5. – 24. 5. 2018 

naše zariadenie sociálnych 

služieb navštívili americkí 

študenti, ktorí v Banskej 

Štiavnici začali svoju dobro-

voľnícku stáž.

Tri dni strávili spoločne s  naši-

mi klientmi, spoznali naše zaria-

denie sociálnych služieb a systém 

sociálnej starostlivosti na Sloven-

sku. Ich pobyt u nás zahŕňal aj ak-

tívnu účasť, v  „škole v  prírode“ na 

chate Assisi v  Štiavnických Ba-

niach, kde naši klienti pravidelne 

ročne oddychujú. Tento projekt 

sa uskutočnil aj vďaka fi nančnej 

podpore Mesta Banská Štiavnica.

Naši americkí dobrovoľníci mali 

možnosť spoznať problematiku 

detí so špeciálnymi potrebami či 

mladých ľudí s  mentálnym po-

stihnutím. Prakticky si vyskúšali 

prácu s  nimi pri vedení denných 

programov, pohybových hrách, 

učení cudzieho jazyka, muzikote-

rapii, ako i osobnej asistencii na-

šim klientom.

Okrem toho, že bližšie spoznali 

spôsob práce s hendikepovanými 

ľuďmi, samozrejme aj turisticky 

veľmi atraktívnu Banskú Štiavni-

cu a  jej okolie. Prostredníctvom 

našich dobrovoľníkov sme mali 

možnosť spoznať spôsob živo-

ta v inej krajine, jazyk či kultúru, 

čo je však najdôležitejšie, získa-

li sme nových priateľov so sociál-

nym cítením. Ukázalo sa, že dob-

rovoľníctvo ako forma spolupráce 

môže byť obohatením pre všet-

kých zúčastnených a to i napriek 

rečovej bariére.

Andrea Kočalková, 

soc. pracovníčka ÚzS SČK BŠ

Domov sociálnych služieb pri SČK 
v B. Štiavnici navštívili americkí dobrovoľníci

Informačné 
centrum
Banská Štiavnica

Otváracie hodiny: každý deň

jún: 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



8
číslo 21 • 31. máj 2018

sn@banskastiavnica.skINZERCIA



9
číslo 21 • 31 máj 2018

sn@banskastiavnica.sk KULTÚRA

Aktuálne fi lmy v kine Akademik

Piatok 1.6. o 19:30 hod.Piatok 1.6. o 19:30 hod.
BellA A SebAsTiÁN: BellA A SebAsTiÁN: 

NAvždY priATeľMiNAvždY priATeľMi

Rodinný, dobrodružný, 90 min., Rodinný, dobrodružný, 90 min., 
MP:12. Vstupné: 5€. Z Belly sa sta-MP:12. Vstupné: 5€. Z Belly sa sta-
la mama troch rozkošných šteniatok la mama troch rozkošných šteniatok 
a  zo Sebastiána je už veľký chlapec. a  zo Sebastiána je už veľký chlapec. 
Pierre a Angelina budú mať čoskoro Pierre a Angelina budú mať čoskoro 
svadbu a snívajú o novom živote, nie-svadbu a snívajú o novom živote, nie-
kde inde, mimo hôr... Do hôr nečakane kde inde, mimo hôr... Do hôr nečakane 
prichádza Joseph, bývalý majiteľ Bel-prichádza Joseph, bývalý majiteľ Bel-
ly, ktorý je skalopevne rozhodnutý zís-ly, ktorý je skalopevne rozhodnutý zís-
kať Bellu späť.kať Bellu späť.

Sobota 2.6. o 19:30 hod.Sobota 2.6. o 19:30 hod.
VezMi si MA kAMoš

Komédia, 92 min., MP:12 .Vstupné: Komédia, 92 min., MP:12 .Vstupné: 
5€. Bláznivá komédia o dvoch kama-5€. Bláznivá komédia o dvoch kama-
rátoch, ktorí sa kvôli papierom naoko rátoch, ktorí sa kvôli papierom naoko 
vezmú a  obrátia život naruby nielen vezmú a  obrátia život naruby nielen 
sebe, ale hlavne všetkým okolo.sebe, ale hlavne všetkým okolo.

Nedeľa 3.6. o 17:00 hod.Nedeľa 3.6. o 17:00 hod.
NeUveriTeľNý príbeh 

o Obrovskej hrUškeo Obrovskej hrUške

Animovaný, 80 min., MP. Vstupné: Animovaný, 80 min., MP. Vstupné: 
5€. V mestečku Solby plynie pokojný 5€. V mestečku Solby plynie pokojný 
život až do tej chvíle, keď Mitcho a Se-život až do tej chvíle, keď Mitcho a Se-
bastian nenájdu v prístave správu vo bastian nenájdu v prístave správu vo 
fľaši. Fľaša je od strateného starostu fľaši. Fľaša je od strateného starostu 
Solby a píše sa v nej, že sa nachádza Solby a píše sa v nej, že sa nachádza 
na Tajomnom ostrove a urobil veľký na Tajomnom ostrove a urobil veľký 
objav. Mitcho a Sebastian musia pod-objav. Mitcho a Sebastian musia pod-
niknúť veľkú výpravu, aby ho zachrá-niknúť veľkú výpravu, aby ho zachrá-
nili a priviedli domov.nili a priviedli domov.

Nedeľa 3.6. o 19:30 hod.Nedeľa 3.6. o 19:30 hod.
PolNočNÁ lÁskAPolNočNÁ lÁskA

Romantický, 91 min., MP:12. Vstup-Romantický, 91 min., MP:12. Vstup-
né: 5€. Romantický fi lm rozpráva prí-né: 5€. Romantický fi lm rozpráva prí-
beh 17-ročnej Katie, ktorá od detstva beh 17-ročnej Katie, ktorá od detstva 
bojuje so zriedkavou chorobou a aj ten bojuje so zriedkavou chorobou a aj ten 
najmenší záblesk slnečného svetla jej najmenší záblesk slnečného svetla jej 
môže ublížiť. A tak celé dni trávi doma môže ublížiť. A tak celé dni trávi doma 
a  von chodí až po západe slnka. Jej a  von chodí až po západe slnka. Jej 
najobľúbenejším miestom je vlaková najobľúbenejším miestom je vlaková 
stanica, kde hrá na gitare náhodným stanica, kde hrá na gitare náhodným 
okoloidúcim. Jedného večera zasiahne okoloidúcim. Jedného večera zasiahne 
osud a ona spoznáva Charlieho, ktoré-osud a ona spoznáva Charlieho, ktoré-
ho tajne obdivuje už roky.ho tajne obdivuje už roky.

Utorok 5.6. o 19:30 hod.Utorok 5.6. o 19:30 hod.
PARRALELPARRALEL

Sci-fi , animovaný, 82 min., MP:15. Sci-fi , animovaný, 82 min., MP:15. 
Vstupné: 5€. Eric žije so svojím psom Vstupné: 5€. Eric žije so svojím psom 
v naučenom stereotype v malom byte. v naučenom stereotype v malom byte. 
Striktný denný režim delí medzi pre-Striktný denný režim delí medzi pre-
pisovanie odstavcov z nájdených kníh pisovanie odstavcov z nájdených kníh 
o  rytieroch a  drakoch a  prechádzky o  rytieroch a  drakoch a  prechádzky 
so psom. Každodenná rutina sa mení so psom. Každodenná rutina sa mení 
v okamihu náhleho úmrtia milované-v okamihu náhleho úmrtia milované-
ho psa. Hrozná bolesť rozvíri u Erica ho psa. Hrozná bolesť rozvíri u Erica 
myšlienky a jeho pamäť sa začína pre-myšlienky a jeho pamäť sa začína pre-
búdzať. Film prepája mnohé paralely, búdzať. Film prepája mnohé paralely, 
opakujúce sa udalosti, večnosť a všet-opakujúce sa udalosti, večnosť a všet-
ko čo súvisí s  princípom nekonečna. ko čo súvisí s  princípom nekonečna. 
Príbeh inšpirovaný skutočnými uda-Príbeh inšpirovaný skutočnými uda-
losťami je sondou do života muža, kto-losťami je sondou do života muža, kto-
rý všetko stratil.rý všetko stratil.

Štvrtok 7.6. o 19:30 hod.Štvrtok 7.6. o 19:30 hod.
GhosT sToriesGhosT sTories

Horor, 98 min., MP:15. Vstupné: 5€Horor, 98 min., MP:15. Vstupné: 5€
Skeptický  profesor Phillip Goodman Skeptický  profesor Phillip Goodman 
sa zaoberá  vyvracaní m zdanlivo nad-sa zaoberá  vyvracaní m zdanlivo nad-
prirodzený ch udalostí . Do rú k sa mu, prirodzený ch udalostí . Do rú k sa mu, 
ale dostanú  tri nevysvetliteľ né  prí pady.ale dostanú  tri nevysvetliteľ né  prí pady.

NN

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

K R Í Ž O V K A

Vážení lúštitelia!

Výhernú poukážku na konzumáciu 

v  hodnote 10eur v  pizzerii, reštau-

rácii Black M, Nám. sv. Trojice 6/2, 

Banská Štiavnica si výherca môže vy-

zdvihnúť v redakcii ŠN. Správne zne-

nie krížovky z  č.19/2018: „Nevieme, 

dokedy nám to bude dopriate, všetko, čo 

sa má stať, môže sa stať dnes.“ Výher-

com sa stáva Vladimíra Müllnerová, 

Banská Štiavnica. Srdečne blahože-

láme! Tento týždeň hráte o  poukáž-

ku na konzumáciu v hodnote 10eur 

v pizzerii, reštaurácii Black M, Nám. 

sv. Trojice 6/2, Banská Štiavnica. Va-

šou úlohou je správne vylúštiť krížov-

ku a zaslať ju spolu s kupónom do re-

dakcie ŠN v termíne do 11.6.2018.

V  tajničke sa ukrýva výrok Senecu: 

„Štáty bez… (dokončenie v tajničke).

A., Severovýchod, Podpolianske osve-

tové stredisko, Anderova žena, daj 

spať,

B., Stred tajničky,

C., Zlý človek exp., pomôcka na kála-

nie dreva, spisy,

D., Súprava hrncov, severský škriatok, 

rozprávková postava, čínska hra,

E., Špina, dreň bez mäkčeňa, chyť do 

pasce, vajíčko v medicíne,

F., Začiatok tajničky,

G., Zrnká pšenice, slov. hudobná sku-

pina, obetný dar,

H., Renata, muž, hlas medveďa v roz-

právke, pravá ruka,

I., České áno, huba, pudlík skr., šál 

z peria,

J., Lekárska komisia, predložka, spo-

luhlásky v slove teda, Verdiho opera, 

vidina, polomer,

K., Koniec tajničky.

1., Hľadaj, kus, čistil praním, zn. rönt-

gen,

2., Nie sú slepí, zdrobnenina, pšena,

3., Teperil, francúzsky herec, autozn. 

Kambodže a Zambie,

4., Daný sled života, Daniela, domá-

ci vták,

5., Senát, pokračuje, druh psov,

6., Ozn. áut Španielska a Nórska, prvá 

časť slova kreovanie, kozmetická zn.,

7., Umelé vlákno, pracuj dlátom, po-

vzdych,

8., Pozeral zriedkavo, chyť, sal,

9., Koniec v  zahraničných fi lmoch, 

patriaci Oli, uskutoční sa,

10., Ozn. ruských lietadiel, kraj na 

Slovensku, pracuj pluhom, Divadlo 

Andrea Bagara,

11., Samohlásky v  slove tuhé, fáza 

mesiaca, dal na nohy, zvratné záme-

no,

12., Kniha na výklad snov, 8, meno 

Cristovaa,

13., Spieval, český zlatý slávik, mera-

cia jednotka P,

14., Druhý pád slova Iža, osobné zá-

meno, veľké papagáje.

Pomôcky: Reno, chrti, fi n, Abov, pe-

lal.

Pozn. aut.: Interpunkčné znamien-

ka sa neberú do úvahy!

Pripravuje: Anna Rihová

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

A

B
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D
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F

G

H

I

J

K

Kupón č. 21
Krížovka
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V piatok 25. mája 2018 

sa uskutočnil 8. ročník Noci 

kostolov, počas ktorej boli 

otvorené mnohé kostoly 

a modlitebne na Slovensku.

Banská Štiavnica je, a to nielen po-

čas tejto noci, jedným z najžiarivej-

ších miest na mape lásky, porozu-

menia a vzájomnej spolupatričnosti 

kresťanov. Veriaci z  rôznych cirkví 

sa tu niekoľkokrát do roka stretáva-

jú pri spoločných modlitbách, spo-

lupracujú na rôznych charitatívnych 

projektoch a nažívajú vo vzájomnej 

úcte a  hlbokom porozumení. Nie-

len pre nich je Noc kostolov príle-

žitosťou na spoločne prežité chví-

le. Otvorené dvere a  zažaté svetlá 

pozývajú všetkých ľudí dobrej vôle, 

aby vstúpili a išli ďalej, aby sa stretli 

s kresťanstvom v modlitbe, hudbe, 

slove, architektúre a umení, aby sa 

obohatili o nevšedný nočný zážitok. 

Možno aj po prvý raz v živote.

Evanjelický kostol v Banskej Štiav-

nici privítal prvých návštevníkov 

o 18.00 hodine. Emotívnym prího-

vorom odvíjajúcim sa od slov písma 

svätého sa prihovoril miestny brat 

kaplán Milan Bartko. Členka zboro-

vého presbyterstva Helena Šuško-

vá priblížila históriu, architektúru, 

významné osobnosti a udalosti sú-

visiace s  kostolom. V  poeticko-hu-

dobnom pásme účinkovali členo-

via Autorského klubu v  Banskej 

Štiavnici: Janka Bernáthová – Le-

hotská, Eva Kolembusová, Zdenka 

Turáneková, Odo Kolembus, Má-

ria Bucholcerová a  na organe hral 

brat kantor Róbert Zacharovský. 

Krása vo veršoch duchovnej poézie 

i najdlhšej ľúbostnej básne na svete, 

Sládkovičovej Maríny, ktorá sa v r. 

1845 v  tomto kostole vydávala za 

pernikára a voskára Juraja Gerzsöa, 

vyronila nejednu slzičku dojatia.

V rímskokatolíckom Kostole Nane-

bovzatia Panny Márie sa v tom is-

tom čase o 18-tej hodine konala ve-

černá svätá omša, ktorú viedol brat 

farár Ľudovít Frindt. Po jej skončení 

vítal návštevníkov najväčšieho ban-

skoštiavnického chrámu miestny 

spevácky zbor.

Modlitebňa Prameň, v  ktorej sa 

stretávajú cirkevné zbory Bratskej 

Jednoty Baptistov a  Slova života, 

ponúkla v  časovej nadväznosti na 

program ev. kostola krásnu prezen-

táciu fotografi í všetkých spoločných 

ekumenických podujatí kresťanov 

v meste. Kazateľ BJB brat Jozef Píš 

spomínal na doterajšie spoločné ak-

tivity a  uvedomujúc si ich hlboký 

význam, slovami modlitby ďakoval 

za lásku, porozumenie a  jednotu, 

ktorá ich spája. Noc kostolov v Pra-

meni spríjemňovali priateľské roz-

hovory a chutné pohostenie.

V rímskokatolíckom Kostole svätej 

Kataríny počas Noci kostolov do-

tvárali atmosféru gregoriánske spe-

vy.

Janka Bernáthová

Noc kostolov v starobylej 
Banskej Štiavnici

Noc múzeí a galérií v Banskej 

Štiavnici bola opäť čarokrásna 

a okrem toho, že do nášho 

mesta prilákala stovky 

návštevníkov, zaskvela sa aj 

novým slovenským rekordom 

v čítaní poézie.

Medzi žiarivými stálicami bansko-

štiavnických múzeí a galérií zahorela 

nová neprehliadnuteľná hviezda, kto-

rou Epicentrum lásky v Dome Maríny 

nepochybne je. Expozícia bola ofi ciál-

ne sprístupnená 14.12.2017, ale chýr 

o nej obletel už celý svet. K rekordne 

Najdlhšej ľúbostnej básni na svete pri-

búdajú rekordy návštevnosti a v sobo-

tu 19. mája 2018 od 19.00 do 24.00 

hod. sa v Banke Lásky postupne rodil 

aj nový slovenský rekord v čítaní bás-

ne v rade za sebou.

Bola tam úžasná atmosféra plná lás-

ky. Čítali deti, ktoré sotva slabikovali, 

čítali celé rodiny, študenti, dôchodco-

via, manželia, milenci, turisti, zná-

me umelecké osobnosti aj ľudia, ktorí 

mali menšie problémy s trémou. Kaž-

dý si smel usadnúť do kresla a prečítať 

jednu strofu básne Marína.

Spoločne sa nám podarilo prečítať 

úžasných 2 010 veršov básne Marí-

na. A aj keď sa nám do polnoci nepo-

darilo prečítať celú báseň (2 900 ver-

šov), 201 odvážnych čitateľov v rade 

by malo stačiť na to, aby bol tento re-

kord zapísaný ako Ustanovujúci re-

kord v Slovenskej knihe rekordov. Na 

regulárnosť dohliadala pani notárka 

Mgr. Katarína Debnárová a  autorka 

tohto článku.

Veľká vďaka preto patrí všetkým náv-

števníkom Epicentra lásky, ktorí sa 

v  sobotu 19. mája 2018 zapojili do 

čítania najdlhšej ľúbostnej básne na 

svete.

Janka Bernáthová

Noc, keď Banská Štiavnica 
čítala Marínu

Rodinné čítanie veršov básne "Marína"  foto Archív autora

Veľká letná 
súťaž
Milí čitatelia! Opäť sme pre Vás 

pripravili veľkú letnú súťaž o vstu-

penky na koncert Lipa spieva Lasi-

cu, ktorý sa skutoční 22.7. o 18:00 

na Amfi teátri v Banskej Štiavnici.

Vašou úlohou bude správne odpo-

vedať v 5 súťažných kolách na mi-

nimálne 3 otázky a budete zarade-

ní do losovania o vstupenky.

3. kolo

Súťažná otázka:

Ako sa volá pesnička, v ktorej pán 

P. Lipa spieva o svojom synovi? Au-

torom textu je pán M.Lasica. Rovno-

merne sa volá aj ich spoločné 2. CD.

Správne odpovede spolu so sú-

ťažnými kupónmi nám posielajte 

poštou do redakcie ŠN, príp. vhoď-

te do schránok ŠN (KC, Kammer-

hofská 1, Kvety – p. Rákayová, Ul. 

križovatka, Nemocnica – vestibul, 

Ul. bratská 17) v termíne do 25.6.! 

Mená výhercov uverejníme v ŠN 

č.25 dňa 28.6. Prajeme Vám veľa 

šťastia!                                             red.

Správna odpoveď:

Meno a priezvisko:

Kontakt:

Kupón č.3

Autorské 
čítanie
s Antikvariátikom: Ľuba Lesná

Štvrtok 7. júna 2018, 17.00

Nám. sv. Trojice 6, Banská Štiavnica

Ľuba Lesná je investigatívna novi-

nárka, bývalá redaktorka rádia Slo-

bodná Európa, autorka historic-

kých kníh, románov aj divadelných 

hier. V 90. rokoch patrila k najzná-

mejším novinárom, ktorí kritizova-

li mečiarizmus, a niekoľko rokov sa 

intenzívne venovala únosu Micha-

la Kováča a vraždy Róberta Remiá-

ša. O týchto témach jej vyšlo viace-

ro publicistických kníh. V roku 2018 

jej vo vydavateľstve Artforum vyšla 

kniha "Tisícročná žena", o príbehoch 

štyroch žien, ktoré sa snažia pravdi-

vo a dôstojne prežiť svoj život. Bude 

ďalšou z autoriek predstavených na 

diskusiách v Antikvariátiku. Podu-

jatie moderuje Zuzana Lukáčová. 

Vstup voľný.

Tomáš Lazar
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V sobotu 19. mája 2018 

sa vo Veľkom Krtíši uskutoč-

nilo 3.kolo ,,Banskobystric-

kého plaveckého pohára“ 

pre rok 2018.

Zúčastnilo sa ho 10 klubov. Náš 

klub reprezentovalo 31 registrova-

ných plavcov, ktorým sa podarilo 

spoločne za klub zaplávať 76 osob-

ných rekordov. Plavci získali 28 krát 

1.miesto, 22 krát 2.miesto a 26 krát 

3.miesto.

Nové rekordy Banskobystrické-

ho plaveckého pohára zaplávali:

Matej Ernek: 200m m – 2.10.40, 

50m m – 25.75, 100m vs – 53.39, 

200m pp – 2:21.36, Čamaj Ján: 

25m z – 21.05, 25m m – 21.50

Prinášame výsledky:

Ženy:

Bali Michaela (r.2009): 50m vs – 

9. 45.77, 100m vs – 6. 1:41.48, 

50m z – 6. 51.30, 50m p – 9. 57.72,

Celderová Kristína (r.2009): 

50m vs – 4. 40.80, 100m vs – 

3. 1:39.46, 50m p – 3. 50.59, 50m 

m – 5. 54.95,

Chladná Stacy (r.2007): 50m vs – 

14. 38.38, 400m vs – 2. 6:22.09, 

100m z – 10. 1:35.31, 200m p 

– 1. 3:24.58, 50m m – 6. 42.96, 

200m pp – 3. 3:12.54,

Drgoňová Zuzana (r.2010): 25m vs 

– 9. 28.29, 25m z – 8. 30.67, 25m 

p – 9. 35.76, 25m m – 10. 46.56,

Halanová Michaela (r.2010): 25m 

vs – 11. 31.10, 25m z – 12. 34.29, 

25m p – 12. 42.25, 25m m – 

9. 45.98,

Hocková Alex (r.2007): 50m vs – 

19. 42.95, 100m vs – 15. 1:39.08, 

50m z – 8. 47.61, 100m z – 

14. 1:43.54, 50m m – 11. 49.61,

Hornická Alica (r.2004): 50m vs 

– 9. 34.20, 100m vs – 5. 1:14.04, 

400m vs – 2. 5:47.58, 50m m – 

5. 38.42, 200m m – 1. 3:18.80, 

200m pp – 4. 3:00.91,

Kašiarová Hana (r.2010): 25m vs – 

4. 21.39, 25m z – 4. 25.39, 25m p 

– 3. 28.22, 25m m – 2. 24.36,

Kašiarová Tatiana (r.2007): 50m 

vs – 9. 36.95, 100m vs – 8. 1:24.70, 

50m p – 4. 45.19, 50m m – 

5. 42.04, 200m pp – 5. 3:14.36,

Kernáčová Hana (r.2010): 25m vs 

– 6. 24.59, 25m z – 9. 30.99, 25m 

p – 6. 33.09, 25m m – 6. 33.56,

Koreňová Sára (r.2011): 25m vs – 

8. 27.23, 25m z – 5. 28.63, 25m p 

– 5. 33-07, 25m m – 5. 32.12,

Machariková Žofi a (r.2009): 

50m vs – 7. 44.27, 100m vs – 

7. 1:47.05, 50m p – 7. 55.48, 

200m p – 3. 4:14.61,

Michalová Barbora (r.2001): 

50m vs – 4. 31.02, 100m vs – 

5. 1:10.30, 50m z – 1. 34.45, 100m 

z – 4. 1:16.41, 50m p – 3.38.77, 

50m m – 2. 33.51,

Prefertusová Adela (r.2005): 

50m vs – 17. 38.11, 100m vs – 

13. 1:28.53, 50m z – 9. 47.82, 

100m z – 11. 1:40.97, 50m p – 

13. 48.01, 200m p – 6. 3:42.28,

Rückschlossová Sára (r.2010): 

25m vs – 1. 19.05, 25m z – 

2. 24.00, 25m p – 2. 24.58, 25m m 

– 3. 25.90,

Tarandová Ronja (r.2009): 50m vs 

– 10. 47.02, 100m vs – 9. 1:48.50, 

50m z – 8. 52.41, 50m p – 

10. 58.23,

Šavoltová Ivana (r.2006): 50m vs 

– 11. 37.87, 100m vs – 5. 1:21.91, 

50m z – 4. 43.73, 100m z – 

7. 1:32.50, 200m pp – 9. 3.22.01,

Muži:

Borguľa Martin (r.2006): 50m vs 

– 7. 36.96, 100m vs – 9. 1:22.18, 

50m z – 3. 43.70, 100m z  – 

6. 1:32.80, 50m p – 3. 45.33, 50m 

m – 7. 46.65,

Buzalka Adam (r.2007): 50m vs 

– 8. 37.41, 100m vs – 5. 1:19.63, 

400m vs – 3. 6:01.09, 50m z – 

2. 42.31, 100m z – 4. 1:31.52, 50m 

p – 5. 47.54, 200m p – 3. 3:24.10, 

200m pp – 4. 3:16.50,

Ernek Matej (r.1998): 100m vs – 

1. 53.39, 100m z – 1. 1:04.90, 50m 

m – 1. 25.75, 200m m – 1. 2:10.40, 

200m pp – 1. 2:21.36,

Ernek Šimon (r.2000): 50m vs – 

1. 26.20, 100m vs – 1. 57.35, 50m 

z – 1. 29.80, 50m p – 6. 37.57, 50m 

m – 1. 27.94, 200m m – 2. 2:43.37, 

200m pp – 2. 2:34.84,

Harčár Nicolas (r.2006): 50m vs 

– 4. 33.58, 100m vs – 2. 1:12.81, 

400m vs – 2. 5:45.53, 50m m – 

1. 35.34, 200m m – 1. 3:10.98, 

200m pp – 2. 2:59.45,

Hornický Miroslav (r.2010): 25m 

vs – 6. 25.30, 25m z – 5.27.39, 25m 

p – 3. 28.31, 25m m – 3. 27.77,

Holcz Patrik (r.2008): 50m vs – 

3. 37.92, 100m vs – 1. 1:26.00, 

400m vs – 2. 6.11.19, 50m z – 

1. 42.89, 100m z – 1. 1:30.17, 

50m m – 1. 41.10, 200m pp – 

2. 3:17.61,

Labuda Jerguš (r.2008): 50m vs – 

12. 50.86, 100m vs – 9. 1:56.00, 

50m z – 7. 54.05, 50m p – 

10. 1:07.02,

Macharik Samuel (r.2005): 50m vs 

– 8.37.07, 100m vs – 7. 1:24.29, 

100m z – 4. 1:38.72, 50m p – 

4. 44.06, 200m p – 2. 3:21.30, 

200m pp – 4. 3:24.14,

Maruniak Patrik (r.2006): 50m vs 

– 3. 33.03, 100m vs – 3. 1:13.20, 

400m vs – 1. 5:39.92, 100m z 

– 2. 1:25.80, 50m p – 2.42.21, 

200m p – 2. 3:17.01, 200m pp – 

3. 3:05.41,

Mráz Peter (r.2002): 50m vs – 

4. 28.45, 100m vs – 3. 1:02.51, 

50m p – 3. 35.95, 50m m – 

3. 28.92, 200m m – 1. 2:42.45, 

200m pp – 3. 2:41.55,

Orság Dalibor Daniel (r.1998): 

50m vs – 2. 27.12, 50m p – 

1. 32.60, 50m m – 2. 30.47, 200m 

pp – 4. 2:54.80,

Čamaj Ján (r.2010): 25m vs – 

1. 17.60, 25m z – 1. 21.05, 25m p 

– 1. 25.40, 25m m – 1. 21.50,

Čamaj Ján (r.1978): 50m vs – 

3. 27.45, 100m vs – 3. 1:00.67, 

50m z – 1. 32.14, 100m z – 

3. 1:09.77, 50m p – 2. 36.44

Štafeta: 4x 50m voľný spôsob:

9-10 roč.: 2.miesto Holcz Patrik, 

Celderová Kristína, Machariková 

Žofi a, Čamaj Ján,

11-12 roč.: 3.miesto Harčár Nico-

las, Chladná Stacy, Kašiarová Ta-

tiana, Maruniak Patrik,

15 roč. a  st.: 1.miesto Ernek Ši-

mon, Michalová Barbora, Hornic-

ká Alica, Ernek Matej

Legenda: VS – voľný spôsob, P – 

prsia, M – motýľ, Z – znak, PP – 

polohové preteky

PK BS

3.kolo Banskobystrického pohára 
v  plávaní

Futbal
Všetky mužstvá vyhrali. 

V derby zaslúžené víťazstvo

B. Štiavnica – Prenčov 4:1 (0:0)

150 divákov. Góly: 55 ,́ 78 ,́ 80´ 

Kminiak, 88  ́Chmelina, 50  ́Chovan 

A. Kraják (90  ́Chromiak), Beňadik, 

Macko, Čiliak, Barák N., Chmelina, 

Číž (76  ́Hrabko), Pachinger (71  ́Ne-

uschl), Židík (59  ́Kuma), Roško (89´ 

Mudrák), Kminiak.

Na derby za pekného počasia pri-

šiel rekordný počet divákov v  tejto 

sezóne. Aj keď hostia prišli ako veľ-

ký favorit, nepotvrdili hrou postave-

nie v tabuľke. 1. polčas bol opatrný 

z oboch strán, a tak sa diváci nedoč-

kali gólu. 2. polčas začali lepšie hos-

tia, keď sa v  50min. ujali vedenia. 

Po tomto okamihu začalo excelovať 

naše mužstvo – hlavne strelec 3 gó-

lov Kminiak. V 55min. priamy kop 

z 25m, po jeho strele brankár hos-

tí len v roli štatistu, v 78min. pria-

my kop zo 16-tky, 2:1. V 80min. Ba-

rák našiel prihrávkou nabiehajúceho 

strelca, ktorý potvrdil inštinkt zabi-

jaka 3:1. V závere dal čerešničku na 

tortu Chmelina, keď jeho bomba 

z 30m skončila v sieti prekvapeného 

gólmana hostí. A tak sa potvrdilo, že 

derby nemá favorita. Po obojstranne 

dobrej hre, ale hlavne slušnej, sme 

získali 3 dôležité body.

Dorast: B.Štiavnica – Brusno 6:1 

(2:1)

Góly: Židík 3x, Hrabko 2x, Hanusz

SŽ: B. Štiavnica – Radzovce 6:0 (2:0)

Góly: Bartoš 3x, Valovič, Hatala, 

Binder

MŽ: B. Štiavnica – Radzovce 3:0 

(0:0)

Góly: Dobák M. 2x, Pavlenda

Ivan Beňo

Triatlon v Senci
Už 30.ročník Seneckého triatlo-

nu sa uskutočnil v nedeľu 20.mája. 

Na štarte bolo vo všetkých kategó-

riach rekordných 500 štartujúcich, 

čo bol najvyšší počet na Slovensku 

v triatlone. Pretekalo sa v šprint ob-

jemoch, 750 m plávanie, 20 km cyk-

listika a 5 km beh. V kategórii 30 - 

34 rokov za klub KMT B.Štiavnica 

nastúpil T.Nemčok. Pretek zvládol 

kvalitným časom 1:02:26 a obsadil 

5.miesto. Absolútnym víťazom sa 

stal M.Verbovský z ŠK Atóm Levi-

ce. Medzi ženami zvíťazila ešte len 

juniorka Z.Michaličková zo Žiliny. 

V sobotu 2.6. nás čaká ďalší pretek 

vo Veľkých Úľanoch. 

KMT BŠ
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sn@banskastiavnica.skINZERCIA

  Predám stavebný pozemok o roz-

lohe 1270m² pri Belianskom jazere, 

tel.č.: 0905 913 368

  Priestory na prenájom cca 70m², 

Križovatka, tel.č.: 0905 581 566

  Tesárske práce, krovy, altán-

ky, prístrešky, záklopové stropy, 

štauplodne, kontakt: 0902 147 715

  Staviam múry z kameňa, záhrad-

né krby, múry z DT tvárnic, kon-

takt: 0902 147 715

  Ručné výkopové práce a drenáže 

okolo domu, kontakt: 0902 147 715

  Kosenie pozemkov krovinore-

zom a spilovanie stromov, kontakt: 

0940 870 762

  Predám na Žiguli štartér, bicykel 

Favorit, letné kolesá na Fiat Punto, 

kontakt: 0902 274 017

  Prijmeme údržbára/pomocné-

ho výrobného pracovníka. Ná-

stupný plat 2,80eur/hod. (v čis-

tom). Podmienka vodičský preukaz, 

ukončené stredoškolské vzdela-

nie s  maturitou. Sedačky, s.r.o., 

VOLAJTE ZADARMOVOLAJTE ZADARMO

TAXITAXI
BANSKÁ ŠTIAVNICABANSKÁ ŠTIAVNICA

0800 800 8100800 800 810

Tu môže byť 
práve váš 

inzerát

U nás máte pizze už od 2,80 €2,80 € 
a denné menu od a denné menu od 3,10 €.3,10 €. 
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

  59 r. žena sa zoznámi s mu-

žom za účelom priateľstva, tel.č.: 

0915 341 102

reality

inzercia

služby

práca

zoznamka

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

Ponuka práce
Hľadáme zamestnancov 

do výroby štiepaného 
palivového dreva 

v Banskej Belej.

Kontakt: 

0902 623 244

Penzión v Žemberovciach 
• poskytujeme ubytovanie pre 40 osôb
• prenájom sály na účely svadieb, konfe-

rencií, karov, rodinných osláv – kapaci-
ta 150 osôb

• bar s kapacitou 50 osôb

• letná terasa
• výborná domáca kuchyňa
• detské ihrisko
• prenájom tenisového kurtu
• pripravujeme bazén
• prenajímame aj útulnú drevenú chatku 

pre 7 osôb, ktorá sa nachádza v areáli

• veľké parkovacie priestranstvo, ktoré sa 
dá využiť na rôzne podujatia a koncerty, 
atď.

Kontakt: 0948 127 283 
www.penzionzemberovce.sk 

ubytovanie@penzionzemberovce.sk

Tabaková 1, B. Štiavnica, kontakt: 

info@sedacky.com, tel.: 0903 405 900

 Hľadáme montážnu partiu na 

namontovanie okien. Kontakt: 

0948 304 604

 Hľadáme pomocnú silu do kuchy-

ne, nástup možný ihneď, viac info 

na 0915 740 261


