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INZERCIA

V dňoch 28. – 31.5.2018 sa 

v Banskej Štiavnici uskutočnila 

12. regionálna konferencia 

Organizácie miest svetového 

dedičstva pre členské mestá 

strednej a východnej Európy, 

ktorú organizovalo Mesto 

Banská Štiavnica v spolupráci 

s regionálnym sekretariátom 

OMSD pre strednú a východnú 

Európu.

Konferencia sa konala pod zášti-

tou ministra zahraničných vecí 

a európskych záležitostí SR Miro-

slava Lajčáka. Partnerom konfe-

rencie bolo Slovenské banské mú-

zeum. 

Dňa 25.5.2018 na Notárskom 

úrade v Banskej Štiavnici 

podpísala primátorka 

mesta kúpnu zmluvu na 

kúpu pozemkov na ulici 

Dolná v časti pred bývalou 

„Tabakovou továrňou“, vedľa 

hotela Kerling.

Kúpu pozemkov schválilo mestské za-

stupiteľstvo uznesením č. 57/2018 

dňa 25.4.2018.

Zámerom Mesta Banská 

Štiavnica je tieto pozemky 

upraviť ako verejné parko-

vacie plochy na dočasné 

státie motorových vozi-

diel, čím by sa zvýšil počet 

parkovacích miest v  tejto 

časti mesta a odľahčila sa 

doprava v centre.

MsÚ

12. regionálna konferencia OMSD 
pre členské mestá strednej a východnej Európy

Nové parkovacie 
miesta

Záverečné zasadnutie konferencie  foto Ján Petrík

Parkovacia plocha pred "Schindlerkou"  foto Michal Kríž

�3.str.

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

Oznámenie
o prerušení distribúcie elektriny

Oznamujeme Vám, že bude pre-

rušená distribúcia elektriny z dô-

vodu odstraňovania porúch na 

zariadeniach distribučnej sústavy 

prevádzkovateľa distribučnej sú-

stavy spoločnosti Stredosloven-

ská energetika – Distribúcia, a.s.. 

Bez el. energie budú v  Banskej 

Štiavnici:

– 20.6. v  čase od 8:30 – 11:30 

v miestnej časti Banky na ul.: Ha-

dová, Hlavná, Horná, Majer, Na 

jazero, Vyhnianska a  Belianska, 

Belianske jazero, Ď. Langsfel-

da, J.M. Hurbana, M.M. Hodžu, 

Osadná, Pustá a Šobov.

Ďakujeme za porozumenie!

Pavol Pekár,

SSE – Distribúcia, a.s.

Ponúkame na prenájom 
kancelárske a obchodné priestory 

na Dolnej 18 v budove „Schindlerka“ 
za zvýhodnené ceny. 

Kontakt: 0905 44 11 70
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DIÁR
z programu

primátorky

O výnimočnosti a jedineč-

nosti Banskej Štiavnice nás 

presvedčil aj predchádzajúci 

týždeň, čo sa opäť, tak ako 

vždy, prejavilo aj v celoslo-

venských médiách.

28.5. – 1.6. v Rádiu Devín, vždy od 

6:30 do 7:00 bolo čítanie na pokra-

čovanie zo slávneho románu Ladisla-

va Balleka „Agáty“. Hneď na začiatku, 

pri dvoch z hlavných hrdinov, stavite-

ľa Tomáša Hampla a jeho manželky 

Nade bolo zdôraznené, že pochádza-

jú z  Banskej Štiavnice. 28.5. – 1.6. 

dominovala Banská Štiavnica aj v Rá-

diu Slovensko v relácii „Príbeh na týž-

deň“, vždy od 11:40. Bol to príbeh 

o  Maríne, banskoštiavnickej krása-

vici, Andrejovi Sládkovičovi, študen-

tovi Evanjelického lýcea v  Banskej 

Štiavnici, ktorý o  nej napísal nedo-

stižnú ľúbostnú báseň, dodnes ešte 

stále najdlhšiu ľúbostnú báseň na 

svete, hoci 1. vydanie básne „Marína“ 

vyšlo ešte v r.1846, ale aj o „Epicen-

tre lásky“ v Banskej Štiavnici. Všetko 

toto, samozrejme v inej, modifi kova-

nej podobe, bolo v  literárno-drama-

tickom pásme v Rádiu Lumen 28.5. 

od 20:30 a  v  repríze 31.5. od 1:00. 

29.5. v Rádiu Slovensko o 3:40 ho-

voril banskoštiavnický rodák Robert 

Hajšel, riaditeľ Informačnej kancelá-

rie Európskeho parlamentu v Brati-

slave o vzťahu Slovákov k Európskej 

únii, ale aj o  genéze tohto vzťahu. 

29.5. v Rádiu Regina od 15:40 bola 

výborná reportáž o  súčasnej, ale 

aj niekdajšej výrobe sudov v  Ban-

skej Štiavnici. 29.5. v  Rádiu Devín 

o 20:30 bola uvedená rozhlasová hra 

Exštiavničana, prof. PhDr. Karola 

Horáka „Preventívna prehliadka“, kto-

rá bola uvedená aj v repríze 1.6. 3.6. 

v Rádiu Devín od 7:30 relácia „Kraji-

na duše“ bola venovaná umelecko-his-

torickej hodnote Kalvárie (1744-51) 

a  jej reštaurovaniu. 3.6. v  TA3 od 

11:00 v hlavnej publicistickej relácii 

týždňa „V politike“ bol aj banskoštiav-

nický rodák, poslanec NR SR Jaro-

slav Paška.

Ján Novák

2 výročia Kammerhofu

Kto zo Štiavničanov, ale nielen 

z nich by nevedel, čo je Nový zámok 

a Kammerhof. Málokto však už vie 

o  mimoriadnej súvzťažnosti histo-

rických výročí viažúcich sa k týmto 

architektonickým a kultúrno-histo-

rickým skvostom nielen nášho mes-

ta, ale aj Slovenska. Výstavba Nové-

ho zámku bola ukončená v r. 1571 

a  presne o  400 rokov – v  r. 1971 

sme (Slovenské banské múzeum) 

po rozsiahlej a náročnej rekonštruk-

cii totálne zdevastovaného Nového 

zámku ukončili aj inštaláciu celoslo-

venskej expozície „Protiturecké boje 

na Slovensku“, ktorú sme v tom roku 

aj slávnostne sprístupnili verejnosti. 

Podobne tomu bolo aj s Kammerho-

fom. Bez akýchkoľvek pochybností 

tento najrozsiahlejší stavebný kom-

plex v B.Štiavnici, kde sa nachádzajú 

už od románskeho obdobia aj ďalšie 

architektonické slohy, malo najväčší 

význam ako sídlo Hlavného komor-

skogrófskeho úradu. V  tomto roku 

pripadá od jeho skonštituovania 

presne 420 rokov. Ale aj etablovanie 

Hlavného banského úradu v  Ban-

skej Štiavnici – najvyššieho ústred-

ného orgánu štátnej banskej správy 

na Slovensku presne pred 20 rokmi 

– 1.6.1998, sa neodmysliteľne viaže 

ku Kammerhofu.

Hlavný komorskogrófsky úrad 

v  Banskej Štiavnici riadil banskú, 

hutnícku, železiarsku, mincovníc-

ku prevádzku, erárne lesy a majetky, 

školstvo aj zdravotníctvo v celej stre-

doslovenskej banskej oblasti, kde do-

minantné postavenie mali slobod-

né kráľovské banské mestá Banská 

Štiavnica, Banská Bystrica, Kremni-

ca, Nová Baňa, Banská Belá, Puka-

nec a Ľubietová, ale aj najvyšší pred-

staviteľ úradu – hlavný komorský 

gróf – bol aj na čele Baníckej akadé-

mie v Banskej Štiavnici, ktorú sa ako 

prvú vysokú školu technického cha-

rakteru na svete rozhodla založiť pa-

novníčka Mária Terézia 13.12.1762. 

Ku škole a jej profesorom sa taktiež 

viaže množstvo svetových priorít.

Stáročia ubiehali a  minulosťou 

sa stali aj Hlavný komorskogróf-

sky úrad, aj Banícka akadémia. Do 

r.1966 bol Kammerhof sídlom ria-

diteľstva závodu Rudných baní, 

koncom tohoto roku sa mi podari-

lo ako riaditeľovi Slovenského ban-

ského múzea získať do vlastníctva 

múzea tento objekt. Po náročnej, 

fi nančne nákladnej a  mnohoročnej 

rekonštrukcii objektu bol v r.1998 aj 

ideálnym miestom, aby som taktiež 

vo funkcii riaditeľa múzea, ponúkol 

Kammerhof ku etablovaniu Hlav-

ného banského úradu v  Banskej 

Štiavnici, čo sa aj stalo od 1.6.1998. 

Úrad bol, je a  určite bude aj v  bu-

dúcnosti pýchou Banskej Štiavni-

ce. Od r.2006 má úrad už svoje sídlo 

na Kammerhofskej ul. č.25. V  tej-

to súvislosti chcem ešte zdôrazniť, 

že nikdy by nebolo došlo k organi-

zovaniu celoslovenských Dní baní-

kov, geológov, hutníkov a naftárov, 

čo sa udialo prvý raz už v septembri 

r.1998 a  odvtedy sa toto prestížne 

celoslovenské podujatie uskutočňu-

je každoročne v septembri v Banskej 

Štiavnici – nebyť Hlavného banské-

ho úradu, ktorého prvý predseda 

Ing. Ladislav Lacko a jeho ďalší ná-

stupcovia mali mimoriadnu vážnosť 

a autoritu v baníckej, hutníckej, ge-

ologickej, ako aj naftárskej societe 

Slovenska.

Ján Novák

Štiavničania, Štiavnica, 
médiá a súvzťažnosti

Svetoznáme výročia

Budova Kammerhofu  foto Michal Kríž

  Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

 Redakčná rada VIO TV.

 Obhliadka sídliska Drieňová.

5.6.

  Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

 Obhliadka miestnych komuni-

kácií Ul. Kyrmezera a Brezová.

  Príprava materiálov pre Mest-

skú radu v Banskej Štiavnici.

 Účasť na podujatí – 20 rokov 

pôsobenia Hlavného banského 

úradu v Banskej Štiavnici.

6.6.

  Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

 Zasadnutie výboru pre otázky 

zamestnanosti ÚPSVaR v Ban-

skej Štiavnici.

 Účasť na Valnom zhromaždení 

Joergesov dom, a.s.

 Riešenie stavebných akcií.

8.6.

  Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

  Stretnutie s  občanmi lokality 

Kysihýbel, ulice Ovocná, Ky-

sihýbelská, Roľnícka, Okrajo-

vá  – riešenie súvisiace s ďalšou 

IBV.

  32. ročník Malého behu Trate 

mládeže.

9.6.

 Odštartovanie 32. ročníka 

Cestného behu Trate mládeže 

v Banskej Štiavnici.

  Prijatie krajanov žijúcich v  za-

hraničí.

 Občianske obrady – sobáše.

Viera Lauková
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12. regionálna konferencia OMSD 
pre členské mestá strednej a východnej Európy

Okrem Banskej Štiavni-

ce sa konferencie zúčastnili aj zá-

stupcovia miest Krakov, Wieliczka, 

Icherisheher (Baku), Riga, Zamość, 

Varšava, Bardejov, Spišské Podhra-

die, Viedeň, Split, Vilnius, Český 

Krumlov a Kutná Hora. Významný-

mi hosťami boli generálny tajomník 

OMSD Denis Ricard, konzultantka 

pre svetové dedičstvo z Centra sve-

tového dedičstva UNESCO Cristi-

na Iamandi, regionálny koordinátor 

OMSD pre strednú a východnú Eu-

rópu Ákos Capdebo, čestná regionál-

na koordinátorka OMSD pre stred-

nú a východnú Európu Katalin Kiss, 

generálna tajomníčka Slovenskej ko-

misie pre UNESCO a veľvyslankyňa 

Mária Krasnohorská a generálna ria-

diteľka Pamiatkového úradu SR Ka-

tarína Kosová. Prvý pracovný deň 

konferencie (29. 5. 2018) sa začal 

prijatím účastníkov konferencie pri-

mátorkou mesta Mgr. Nadeždou Ba-

biakovou na radnici. Pokračovalo sa 

ofi ciálnym otvorením konferencie 

vernisážou víťazných prác medziná-

rodnej výtvarnej súťaže Svetové de-

dičstvo očami detí 2018. Potom na 

radnici nasledovalo prvé zasadnutie 

konferencie, počas ktorého odzne-

li prezentácie účastníkov na tému 

„Cestovný ruch a  mestá svetového de-

dičstva – výhody a výzvy“. Moderáto-

rom bol Ákos Capdebo. Primátor-

ka nášho mesta vystúpila ako prvá 

s  prezentáciou s  názvom „Cestovný 

ruch v Banskej Štiavnici“, počas ktorej 

účastníkom stručne predstavila Ban-

skú Štiavnicu ako lokalitu svetové-

ho dedičstva UNESCO, informova-

la o aktivitách, ktoré sa v meste dejú 

v  rámci cestového ruchu a  kultúry, 

nadviazala na výhody, ktoré cestov-

ný ruch pre Banskú Štiavnicu pri-

náša a výzvy, ktoré je v tejto oblasti 

potrebné zvládnuť. V tejto časti kon-

ferencie nasledovali prezentácie ďal-

ších zúčastnených miest, ako aj pre-

zentácie o pripravovanom svetovom 

kongrese OMSD, ktorý sa uskutoč-

ní na budúci rok v Krakove. V druhej 

časti konferencie odzneli prezentá-

cie na tému „Spolupráca členov OMSD 

v  regióne strednej a  východnej Európy 

– výsledky a  plánované aktivity“. Mo-

derátorom bol Miron Breznoščák. 

Hlavným rečníkom bol generálny ta-

jomník OMSD Denis Ricard, ktorý 

prezentoval aktivity OMSD a  nové 

spôsoby komunikácie a prezentácie 

členov OMSD medzi sebou a  riadi-

teľstvom OMSD. V tomto bloku vy-

stúpila s prezentáciou konzultantka 

pre svetové dedičstvo z Centra sve-

tového dedičstva UNESCO v  Paríži 

Cristina Iamandi. Večer si účastní-

ci konferencie v  Kostole sv. Katarí-

ny vypočuli melódie a  piesne v  po-

daní pedagógov banskoštiavnickej 

ZUŠ, spevokolu Štiavničan a študen-

tov HUAJA. Druhý deň konferen-

cie pokračoval návštevou technic-

kých a kultúrnych pamiatok Banskej 

Štiavnice a záverečnou časťou konfe-

rencie, počas ktorej prebiehala dis-

kusia o prezentáciách v priestoroch 

siene komorských grófov v  Kam-

merhofe. Posledný deň mali účast-

níci konferencie možnosť navštíviť 

kaštieľ vo Svätom Antone, v  kto-

rom ich sprevádzal riaditeľ múzea 

p. Marián Číž. Konferencia bola vý-

znamným podujatím z  dôvodu, že 

tento rok si Banská Štiavnica pripo-

mína 25. výročie zápisu do Zozna-

mu svetového dedičstva UNESCO 

a tento rok je aj Európskym rokom 

kultúrneho dedičstva, v  kalendári 

ktorého je aj mnoho podujatí orga-

nizovaných priamo v našom meste. 

Na konferencii sa stretli zástupcovia 

miest svetového dedičstva zo stred-

nej a východnej Európy, aby diskuto-

vali o projektoch, aktivitách, rozvoji 

a problémoch, s ktorými vo svojich 

mestách zápasia a podelili sa o svo-

je skúsenosti v  oblasti cestovného 

ruchu a rozvoja miest. Banská Štiav-

nica je v  rámci OMSD veľmi aktív-

na. V roku 2012 organizovala 9. re-

gionálnu konferenciu a  každoročne 

sa zapája do projektov spolufi nanco-

vaných OMSD venovaných deťom, 

mládeži a svetovému dedičstvu. Veľ-

mi pekne by sme sa chceli poďakovať 

všetkým, ktorí akýmkoľvek spôso-

bom prispeli k úspešnému priebehu 

konferencie, najmä kolegom z MsÚ, 

Slovenskému banskému múzeu, 

Múzeu vo Sv. Antone, SOŠ lesníc-

kej, ZUŠ v Banskej Štiavnici, spevo-

kolu Štiavničan, HUAJA, Rímskoka-

tolíckemu farskému úradu v Banskej 

Štiavnici.

Henrieta Godová

NOVINKY

�1.str.

Hoci sa leto práve rozbieha, 

už teraz treba myslieť aj na 

problémy, ktoré občanom 

mesta dokážu spôsobiť 

zimné fujavice, poľadovica 

a sneženia. 

Flotila zimnej údržby mesta má od 

minulého týždňa novú posilu. Je 

ňou nový sypač MAN, ktorý bol do-

daný vo štvrtok 31.5.2018 na zák-

lade verejného obstarávania Mes-

ta BS v celkovej hodnote 214 680€. 

Vozidlo nahradí, resp. doplní exis-

tujúci sypač z  r. 2006, ktorý je po 

niekoľkoročnom intenzívnom na-

sadení (v  lete ako ramenný nakla-

dač) aj pôsobením posypových solí 

už v dosť zlom technickom stave.

Kúpa nového vozidla je v  celom 

rozsahu fi nancovaná z  rozpočtu 

mesta v objeme schválenom mest-

ským zastupiteľstvom. Vozidlo 

s výmenným systémom, sypačom, 

radlicou a cisternou bude v správe 

Technických služieb, m. p. Banská 

Štiavnica.

Vozidlo je na podvozku MAN v zim-

nej a letnej verzii. Zimná verzia (na 

obr.) pozostáva z prednej radlice na 

odhŕňanie snehu a sypacej nadstav-

by. Hoci ťažiskom využitia vozidla 

je práve zimné obdobie, vozidlo 

bude využívané aj v lete. Letná ver-

zia pozostáva z  kropiacej nadstav-

by, ktorá bude slúžiť na čistenie ulíc 

a polievanie verejnej zelene. Vozidlo 

pomôže zmyť prach z  ciest a  sprí-

jemniť klímu v rozpálených uliciach 

horúcich letných dní.

Miloš Veverka,

Technické služby, m. p. BS

Štiavnica má nové vozidlo zimnej údržby

Vozidlo s výmenným systémom  foto Archív TS, m.p.

Primátorka mesta s účastníkmi konferencie  foto Jurate Raugaliene 
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Minulý týždeň žila Banská 

Štiavnica v znamení význam-

ného medzinárodného 

podujatia – 12. regionálnej 

konferencie Organizácie miest 

svetového dedičstva pre štáty 

strednej a východnej Európy, 

o ktorom je podrobná infor-

mácia na 1.a 3. strane. 

Podujatie sa uskutočnilo v  roku 

25. výročia zápisu historického 

mesta Banská Štiavnica a technic-

kých pamiatok v meste a jeho okolí 

do Zoznamu svetového dedičstva 

UNESCO, čo sa udialo 11.12.1993. 

V  posledný deň tohto podujatia 

– 31.5. sa uskutočnila v  kaviarni 

Divná pani beseda o tom, čo pred-

chádzalo tomuto zápisu, ako ku 

nemu v  konečnom dôsledku do-

šlo a  aký historický význam mal 

tento zápis pre Banskú Štiavnicu, 

región i Slovensko. V diskusii vy-

stúpili Katalin Kiss z  Budapešti, 

koordinátorka Organizácie miest 

svetového dedičstva pre strednú 

a východnú Európu, Mgr. Nadežda 

Babiaková, primátorka nášho 

mesta, Dr.h.c.prof.RNDr. László 

Miklós,DrSc., prof.RNDr. Hubert 

Hilbert,CSc., PhDr. Jozef Labuda,CSc., 

Ing. Ľudovít Kaník, Ing. Dalma Šte-

páneková, Ján Petrík, PhDr. Miron 

Breznoščák a  ja. Podujatie exce-

lentne, ako vždy pri podobných 

podujatiach, moderoval Mgr. Peter 

Danáš. S  veľkým záujmom sa 

stretli historické fotografi e zobra-

zujúce objekty na Námestí sv. Tro-

jice, ktoré od konca 60. a v 70. ro-

koch 20. storočia boli v ruinách.

Zhodnotený bol historický výz-

nam uznesenia slovenskej vlá-

dy č.58/1978 z  22.2.1978 o  zá-

chrane pamiatok a  budovaní 

modernej technickej a  sociálnej 

infraštruktúry Banskej Štiavni-

ce, význam Slovenského banské-

ho múzea, Rudných baní a  Sala-

mandra. Zvláštna pozornosť bola 

venovaná postupnému etablova-

niu vysokoškolských ustanovizní, 

od Katedry UNESCO pre ekolo-

gické vedomie a  trvalo udržateľ-

ný rozvoj, ktorej iniciátorom, za-

kladateľom a  prvým vedúcim bol 

L. Miklós, až po Fakultu ekológie 

a  environmentalistiky Technic-

kej univerzity Zvolen a 2 katedry 

Univerzity Mateja Bella v Banskej 

Bystrici, ktoré boli taktiež etablo-

vané v  B. Štiavnici. Najväčšia po-

zornosť bola samozrejme venova-

ná dlhým a  zložitým peripetiám, 

ktoré predchádzali 11. decembru 

1993, ale hlavne, ako najprestíž-

nejšie medzinárodné ocenenie od 

UNESCO pre Banskú Štiavnicu vy-

užívať aj v budúcnosti. V tejto sú-

vislosti auditórium najviac zauja-

li slová Dr.h.c.prof.RNDr. Lászla 

Miklósa,DrSc., že Banská Štiavni-

ca sa bude širokospektrálne rozví-

jať až vtedy, keď všetci aktéri, ktorí 

sa budú podieľať na tomto proce-

se, vložia tak ako doteraz do svo-

jich aktivít nielen odbornú erudo-

vanosť, skúsenosti a  fi nancie, ale 

aj celé svoje srdce, pretože Banská 

Štiavnica – ten najvzácnejší klenot 

si to naozaj zaslúži.

Samozrejme, s  týmto konštato-

vaním sa nedá nesúhlasiť, ale len 

stotožniť.

Ján Novák

Banská Štiavnica a UNESCO

Primátorka nášho mesta pri prejave  foto Ján Petrík

Budenie 
sitnianskych 
rytierov 
už v sobotu

Po z ý v a m e 

všetky rodi-

ny s  deťmi 

na ďalší roč-

ník poduja-

tia Budenie 

sitnianskych 

r y t i e r o v , 

ktoré sa uskutoční v  sobotu 

9.6.2018 pri jazere Počúvadlo.

Program podujatia:

11.00 – 14.00 Výstup na Sitno so 

skautmi

Vyjdite na najvyšší kopec Štiav-

nických vrchov a zvládnite úlohy, 

ktoré pre vás a vaše deti pripravili 

miestni skauti.

12.30 Erik Forgáč

Obľúbený Erik nebude chýbať 

na akcii tento rok a hneď v úvo-

de dostane priestor, aby sa s vami 

poriadne vybláznil. Pridáte sa 

k nemu?

13.30 Sranda banda

Bruchovravecká šou, pri ktorej sa 

budú chytať za bruchá skutočne 

všetci. Skvelá zábava, plná detské-

ho humoru opäť v Banskej Štiav-

nici.

14.30 Žonglérske duo Stano 

a Marian

Dvojica šikovných majstrov vám 

ukáže, ako sa dá zabaviť nielen 

s  loptičkami či kužeľmi. A  šikov-

ných aj čosi naučí počas svojho 

workshopu.

15.30 Applause

Miestne tanečné talenty budú mať 

svoju premiéru na našom podujatí 

a bolo by hriechom neprísť ich po-

vzbudiť. A možno sa im podarí do 

svojich radov zlákať aj nových čle-

nov. Pridáte sa?

16.30 Kúzelník Wolf + diskotéka

Pred odchodom vás začaruje (či 

očarí?) vtipný kúzelnik Wolf a ne-

zabudne pribaliť ani pár hitov do 

tanca. Spoločne sa vybláznime 

a ukončíme tak skvelý deň pri ja-

zere Počúvadlo.

18.00 Odchod autobusu do Ban-

skej Štiavnice

Počas dňa zažijete aj:

Rytierske hry a súťaže

Školu žonglovania

Zorbing

Lezeckú stenu

Nafukovaciu atrakciu

Zmena programu vyhradená!

OKŠaMK

Mesto Banská Štiavnica 

z dôvodu skvalitnenia služieb 

poskytovaných svojim 

občanom, ako aj z dôvodu 

ochrany životného prostredia 

a verejnej zelene, rozhodlo 

riešiť problém so psími 

exkrementami inštaláciou Eco 

Dog Toilet staníc.

Eco Dog Toilet stanica je nové, pa-

tentovo chránené technické rieše-

nie problému so psími exkremen-

tami.

Je to v  skutočnosti hygienické za-

riadenie pre venčenie psov. Eko-

logicky a  efektívne rieši likvidáciu 

a  neutralizáciu psích exkrementov 

na verejných priestranstvách, naj-

mä v  obytných zónach miest, to 

znamená, že nedochádza ku kon-

taktu psieho moču a výkalov s oko-

litým prostredím.

Ako Eco Dog Toilet stanica fun-

guje a ako ju používať?

Stanica priťahuje psy a aktívne pod-

poruje ich vylučovanie vďaka špe-

ciálnej zložke s  obsahom psích 

feromónov, ktorá sa postupne uvoľ-

ňuje do okolia stanice. Táto zložka 

so psími feromónmi pôsobí na psy 

ukľudňujúco a podporuje preznačo-

vanie ich vlastného teritória.

Feromónová zložka je založená na 

čisto prírodnej báze, pre ľudí je ne-

identifi kovateľná.

Súčasťou uvedených staníc sú aj lo-

patky, pomocou ktorých sa naberie 

tuhý exkrement a vhodí do ochran-

ného koša.

Zvyšky exkrementu a  vylúčený 

moč prechádza absorpčnou hmo-

tou a  následne fi ltračnou zložkou, 

čím sú zbavené choroboplodných 

zárodkov, zápachu, Ph kyslosti a sú 

neutralizované.

Filtračný systém je pravidelne mo-

nitorovaný a servisovaný.

V  týchto dňoch budú na skúšku 

osadené tri stanice Eco Dog Toilet 

na sídlisku Drieňová. Pokiaľ budú 

uvedené miesta vyhovujúce a stani-

ce sa stretnú s pozitívnou odozvou 

zo strany občanov, zostanú na uve-

dených stanovištiach osadené na tr-

valo.

MsÚ

Eco Dog Toilet na sídlisku Drieňová
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kam v BŠ 
a okolí ?

V utorok 29.5.2018 sa 

v Rubigallovskom dome 

na 2. poschodí uskutočnila 

vernisáž výstavy najlepších 

prác 24. ročníka výtvarnej 

súťaže Svetové dedičstvo 

očami detí 2018.

V roku 1995 sa pri príležitosti zápisu 

historického mesta Banská Štiavnica 

a technických pamiatok v okolí do Zo-

znamu svetového dedičstva UNESCO 

zrodila myšlienka výtvarnej súťaže 

pre deti všetkých miest svetového de-

dičstva a  každoročne prichádzajú do 

Banskej Štiavnice množstvá malých 

umeleckých diel z celého sveta. Ten-

to rok sme dostali takmer 1700 prác 

z viac ako 120 škôl z 27 miest svetové-

ho dedičstva z 19 krajín sveta – Českej 

republiky, Gruzínska, Čile, Maroka, 

Portugalska, Azerbajdžanu, Lotyšska, 

Maďarska, Poľska, Ukrajiny, Rakúska, 

Bosny a  Hercegoviny, Chorvátska, 

Brazílie, Ruska, Malajzie, Macedón-

ska, Talianska a Slovenska. Otvorenie 

výstavy bolo súčasťou slávnostného 

zahájenia 12. regionálnej konferen-

cie Organizácie miest svetového de-

dičstva pre členské mestá strednej 

a východnej Európy, preto sa ho zú-

častnili účastníci konferencie a s po-

zdravnými príhovormi vystúpili pri-

mátorka nášho mesta Mgr. Nadežda 

Babiaková, generálny tajomník Or-

ganizácie miest svetového dedičstva 

Denis Ricard, generálna tajomníč-

ka Slovenskej komisie pre UNESCO 

a veľvyslankyňa Mária Krasnohorská, 

atašé Veľvyslanectva Ruskej federá-

cie v SR Nikita Griščenko, ktorý pre-

čítal pozdravný príhovor od J. E. A. L. 

Fedotova, veľvyslanca Ruskej federá-

cie v  SR, Ondřej Pometlo, tajomník 

Veľvyslanectva ČR v SR a Ákos Cap-

debo, regionálny koordinátor OMSD 

pre strednú a východnú Európu. Ver-

nisáže sa zúčastnili deti a učitelia zo 

ZŠ J. Horáka v Banskej Štiavnici, ZŠ J. 

Kollára v Banskej Štiavnici, ZŠ a ZUŠ 

z Bardejova a Kutnej Hory. Za úvod-

né fl autové melódie ďakujeme pani 

učiteľke Zuzke Kovárovej a  žiačkam 

ZUŠ z  Banskej Štiavnice. Výstavu si 

môžete pozrieť v  priestoroch „Rubi-

gallu“ od júna do augusta, v pondelok 

až piatok od 8:00 do 15:00 hod. V sep-

tembri výstava poputuje do hlavného 

mesta Lotyšska Rigy. Informácie o sú-

ťaži nájdete aj na internetovej stránke 

www.sdod.banskastiavnica.sk.

Do súťaže nám prišli krásne práce, 

a  preto sa na niektorých víťazných 

miestach umiestnili dvaja až traja au-

tori. Súťaž je rozdelená do troch ka-

tegórií: do 9 rokov, 10 – 12 rokov a 13 

– 15 rokov. Porota vybrala tých-

to víťazov jednotlivých kategórií 

a udelila čestné uznania:

Kategória do 9 rokov:

1. miesto: Artem Petrosyan, Bibliote-

ka Nr. 1, „Art Baby Creative“, Sofi jskaya 

Str. 48-1-175, 192  236 Petrohrad, 

Ruská federácia

2. miesto: Daryna Fiyalkovych, Zák-

ladná umelecká škola Nr. 5, Khutoriv-

ka str. 28, 790 70 Ľvov, Ukrajina

Katarína Ursínyová, ZŠ J. Horáka, 

P. Dobšinského 17, 969 01 Banská 

Štiavnica, Slovensko

3. miesto: Jolana Tomková, DDM 

Praha 3 – Ulita, Na Balkáně 2866/17a, 

130 00 Praha 3, Česká republika

Šimon Porubský, ZUŠ M. Vileca, Hur-

banova 10, 085 01 Bardejov, Sloven-

sko

Kategória 10 – 12 rokov:

1. miesto: Anna Dolzhikova a Alexan-

dra Florovskaya, Základná umelecká 

škola Nr. 7, Yuta Bondarovskaya 21. 

L. A, Petrohrad, Ruská federácia

2. miesto: Elizabete Safonova, Stred-

ná škola Nr. 21, Tomsona 35, Riga, 

Lotyšsko

Zofi a Reizer, Základná škola Nr. 29, 

Al. Dembowskiego 12, 30-540 Kra-

kov, Poľsko

Anastasiya Sudilovskaya, „Kitezz plus“, 

Torzkovskaya 30-A, 197  343 Petro-

hrad, Ruská federácia

3. miesto: Sofi a Matos Cutrim, 

Núcleo De Enriqueumento, De estu-

dantes com alta, Habilidades e Super-

dotaq, Neecahis, Sao Luís, Brazília

Diana Peťková a Karolína Lepáčeková, 

ZŠ J. Horáka, P. Dobšinského 17, Ban-

ská Štiavnica, Slovensko

Kategória 13 – 15 rokov:

1. miesto: Alexandra Alekseeva, Gym-

názium Nr. 190, Fontanka 22, Petro-

hrad, Ruská federácia

2. miesto: Lev Moshenkin, Základná 

umelecká škola Nr. 3, Red Str. 4/1A, 

Petrohrad, Ruská federácia

3. miesto: Kamila Gilmanova, Lýce-

um Nr. 177, Musina 17, Kazaň, Rus-

ká federácia

Ayalguu (Lenka) Khulan, ZŠ T. Ma-

saryka, Jiráskovy sady 387, Kutná 

Hora, Česká republika

Čestné uznanie poroty:

ZUŠ M. Vileca, Hurbanova 10, 085 01 

Bardejov, SR

Fakultní základní umělecká škola Hu-

dební a taneční fakulty AMU v Praze, 

K Brance 72/2, 155 00 Praha 5, ČR

Biblioteka Nr. 1, „Art Baby Creative“, 

Sofi jskaya 46-2, Petrohrad, Ruská fe-

derácia

Marina Solovjova, Centrum detí 

a  mládeže „Zolitūde“, Ruses iela 13, 

1029 Riga, Lotyšsko

Škola č. 319, Bobyľska ul. 59/2, 

198 504 Petrohrad, Ruská federácia

Základná umelecká škola „Sautova“, 

Moskovskoe shosse 4, 196 601 Petro-

hrad, Ruská federácia

Xenia Vasileva, Základná umelecká 

škola Nr. 7, Yuta Bondarovskaya Str. 

21, L. A., Petrohrad, Ruská federácia

Sofi a Volkova, Základná umelecká 

škola Nr. 7, Yuta Bondarovskaya Str. 

21, L. A., Petrohrad, Ruská federácia

Matvei Korolev, Škola č. 26, Tovaričes-

kij prospekt 28, k. 2, 193 231 Petro-

hrad, Ruská federácia

Tvořivý ateliér DDM Praha 10 Dům 

UM, Pod Strašnickou vinicí 23/623, 

100 00 Praha 10, ČR

Základná škola J. Kollára, L. Svobodu 

40, Banská Štiavnica, SR

Základná škola, Nám. arm. gen., L. 

Svobodu 16, Bardejov, SR

DDM Praha 3 – Ulita, Na Balkáně 

2866/17a, 130 00 Praha 3, ČR

Základná škola, Wolkerova 10, Barde-

jov, SR

Henrieta Godová

Svetové dedičstvo očami detí 2018

Primátorka odovzdáva diplomy  foto Ján Petrík 

7.-9.6. Vlnoplocha. Festival čes-

koslovenského autorského di-

vadla. Program na vlnoplocha.

sk, centrum mesta BŠ, 13:00.

8.6. Malý beh Trate mládeže. 

Bežecké preteky pre deti. Futba-

lový štadión, BŠ, 14:30.

8.6. Workshop performance. 

Lukáš Sommer, klasická gitara, 

Starý zámok, BŠ, 17:00.

8.6. Koncert – gitarový recitál. 

Alberto Mesirca – klasická gita-

ra, Starý zámok, BŠ, 19:00.

8.6. Vernisáž: V znamení Pentó-

dy. Art Café, Akademická 2, BŠ, 

18:00.

8.6. Koncert: Gypsy jazz. Terasa 

hotela Grand Matej, Kammer-

hofská 5, BŠ, 18:00.

8.6. Chlieb s  maslom. Predsta-

venie v  Divadle Pivovaru ERB, 

Novozámocká 2, BŠ, 19:00.

8.6. Koncert: ZVA 12- 28. Art 

Café, Akademická 2, BŠ, 20:00

8.6. Koncert: Sitňan & Beauti-

ful Bastards. Libressobar, Radn. 

nám. 13, BŠ, 21:00.

9.6. Cestný beh Trate mládeže. 

Štart – Hronská Breznica, cieľ – 

futbalový štadión BŠ, 10:30.

9.6. Farebný workshop – zák-

ladný. sFarbami. Sk, Kammer-

hof, BŠ, 09:30.

9.6. Koncert: účastníkov kur-

zov. HUAJA, Botanická 2, BŠ, 

17:00.

9.6. Terasa u Blaškov. Hrá Peter 

Brzokoupil. Počúvadlianske ja-

zero, 18:00.

9.6. Koncert: Gitarový recitál – 

Antal „Tony“ Pusztai – klasická 

gitara. Starý zámok, BŠ, 19:00.

9.6. Budenie Sitnianskych ry-

tierov. Tradičné podujatie na 

Počúvadle. 12:30.

10.6. Modlitbičky. Zhudobnené 

básne Milana Rúfusa v  Kostole 

sv. Kataríny, BŠ, 17:00.

12.6. Svet sa mi otvoril pre ná-

rod. Literárno – dramatické 

pásmo venované zabudnutému 

štúrovcovi. Evanjelický kostol, 

BŠ, 10:00.

12.-13.6. Detské územia. Wor-

kshop animácie pre deti. Schem-

nitz Gallery, A. Sládkoviča 2, BŠ, 

14:00.

13.6. Koncert: Arava Gal & Ma-

rek Žilinec. Izraelská speváč-

ka s  bubeníkom. Libressobar, 

Radn. nám. 13, BŠ, 21:00.

Región Banská Štiavnica
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Poďakovanie
Klienti Domova Márie ďaku-

jú študentkám odboru kaderníc-

tva a pani majsterke odbornej vý-

chovy zo združenej školy obchodu 

a služieb za strihanie počas škol-

ského roka.

Domov Márie Drieňová

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 uspo-

riada dňa 12.6.2018 1-dňový vý-

let do kúpeľov Turčianske Teplice. 

Program: Odchod autobusu o 8:00 

do ZV, odtiaľ vlakom do Turč. Teplíc, 

príchod do kúpeľov o  10:20. Od-

chod z Turč. Teplíc o 17:38 vlakom 

až do BŠ s príchodom o 19:51. Zá-

ujemcovia o bezplatnú dopravu vla-

kom nech prinesú preukazy naj-

neskôr 4.6. do ambulancie MUDr. 

Nagya. Preukazy aj s  cestovnými 

lístkami im budú vrátené 6.6. v do-

poludňajších 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 – koncom 

augusta. Ďakujeme! 

Anton Buzalka

Oznam
Upozorňujeme našich prispievate-

ľov, že príjem príspevkov a  inzer-

cie do aktuálneho čísla ŠN je vždy 

v pondelok do 14:00 hod. Ďakuje-

me za porozumenie!                    red.

Deviati študenti našej školy 

sa zúčastnili 10-dňového 

pobytu na Počúvadle v rámci 

programu Erazmus plus, akcia 

Mládežnícke s témou podni-

kanie a multimédiá. 

Účasť na tomto medzinárodnom 

projekte, kde okrem nás participo-

vali školy z  Litvy, Maďarska, Ru-

munska a  Estónska, nám ponúkla 

mimovládna organizácia Občiansky 

spolok v Lučenci. Pracovným jazykom 

stretnutia bola angličtina a obsahom 

projektu boli dve súvisiace témy: pod-

nikanie mladých v  oblasti multimé-

dií alebo využitie multimédií pri inom 

type podnikania. Cieľom projektu 

bolo priblížiť študentom podnikanie 

ako jednu z možností vlastnej kariéry, 

naučiť ich základom práce s multimé-

diami, ktoré sa stali nevyhnutnos-

ťou pri dnešnom spôsobe podnikania 

a  marketingu, pracovať na zvyšova-

ní sebavedomia a viery v seba a v svo-

je nápady, naučiť sa vypracovať dob-

rý podnikateľský plán a realizovať ho 

s podporou multimédií. Metódy, kto-

ré sa počas týchto pracovných stretnu-

tí využívali, boli brainstorming, stra-

tegické plánovanie pri príprave 

podnikateľského zámeru, plánovanie 

nákladov s rôznymi typmi metód ne-

formálneho vzdelávania, ako sú team-

buildingové hry, simulačné cvičenia, 

hranie rolí, súťaže, prezentácie, otvo-

rené diskusie, narábania s  faktami 

a číslami, ako aj kreatívna práca. Mla-

dí ľudia si odnesú domov okrem vlast-

ných podnikateľských plánov aj tzv. 

Youthpassy, čo sú vlastne certifi káty 

potvrdzujúce, že ich majitelia dokážu 

pracovať v tíme v cudzojazyčnom pro-

stredí, ovládajú základy podnikania 

a práce s multimédiami, dokážu zaují-

mavo prezentovať svoje nápady a pro-

jekty, ale i krajinu, z ktorej pochádza-

jú. Tieto európske certifi káty sa tešia 

čoraz väčšiemu uznaniu pri uchádza-

ní sa o univerzitné štúdium alebo pri 

hľadaní práce v celej Európe.

A čo hovoria samotní účastníci?

Saša 3G:

Asi nikto z nás si nemyslel, že tých de-

sať dní nakoniec uplynie tak rýchlo. 

Musím však povedať, že (teda aspoň 

pre mňa) prvé dni neboli najľahšie, 

hlavne kvôli komunikácii v cudzom ja-

zyku. Sama som však zistila, že nieke-

dy sa dá dorozumieť aj bez slov.

Prvé dni sme sa hlavne zoznamova-

li, spoznávali a učili sa naše mená (ja 

osobne som sa ich učila ešte celý zvy-

šok pobytu :D). Postupne sme sa do-

stali k  hlavnej téme programu: ako 

začať vlastný biznis v multimédiách, 

teda naučiť sa pracovať s  fotoapará-

tom, kamerou či vyznať sa v rôznych 

programoch, slúžiacich na upravova-

nie fotiek a videí. Nie vždy sme len se-

deli a počúvali. Každé stretnutie sme 

napríklad začínali takzvaným „ener-

gizerom“. Bolo to niečo ako zábavné 

cvičenie či hra, rozprúdenie energie 

pred prácou. Počasie nám veľmi pria-

lo, čo by vám 

potvrdili aj 

naši estón-

ski kamaráti, 

u ktorých sú 

takéto teplo-

ty vrcholom 

leta. Niekto-

ré stretnutia 

sa odohráva-

li vonku pri 

jazere. Tiež 

sme absolvo-

vali výstup na Sitno a výlet do Banskej 

Štiavnice. Začali sme exkurziou v štôl-

ni Bartolomej, pokračovali obedom 

v Meštianskej pizzerii a potom začal 

„lov“ na štiavnické pamiatky.

Najťažší bol posledný deň – lúčili sme 

sa s novými kamarátmi s pocitom, že 

už sa pravdepodobne nikdy nestret-

neme. Som rada, že som mohla spo-

znať toľko úžasných ľudí a myslím, že 

okrem certifi kátu si každý domov od-

niesol aj kopu krásnych spomienok. 

Na záver mi už neostáva povedať nič 

iné, ako len jedno veľké Ďakujem.

Mirka 3G:

Jedným slovom super!

Je pravda, že najprv som tam veľmi 

nechcela ísť, pretože som mala strach 

z  angličtiny, ale teraz vôbec neľutu-

jem. Spoznala som veľa skvelých ľudí 

z  Maďarska, Estónska, Litvy a  Ru-

munska, ktorí boli na tom s  anglič-

tinou podobne ako ja. Naučila som 

sa mnoho vecí, týkajúcich sa podni-

kania, fotografovania a  tvorby videí. 

Všetko nám to prezentovali dvaja su-

per ľudia, ktorí mali s nami veľkú tr-

pezlivosť. Zo školy sme sa stretli skve-

lá partia, ktorá si rozumie, a to na tom 

bolo super. Keď sme niečo nevedeli, 

poradili sme si a vždy sme si mali čo 

povedať. Väčšinou sme boli rozdelení 

do skupín, takže sme stále komuniko-

vali po anglicky. Robili sme rôzne malé 

„projekty“. Napríklad, mali sme vymys-

lieť nejaký produkt, ktorý by bol uži-

točný pre ľudí, robili sme fotografi e 

s rôznym zadaním, takisto sme natá-

čali video k nášmu vymyslenému pro-

duktu a mnoho ďalšieho. Tieto naše 

výtvory sme potom museli pred všet-

kými prezentovať. Jednou z  aktivít 

bolo tiež prezentovanie krajiny, z kto-

rej sme prišli. Mohli sme ochutnať tra-

dičné jedlá, vidieť odevy, tance a  ta-

kisto sme aj my porozprávali o našej 

krajine. Ja, keďže už dlho tancujem 

v súbore, som predviedla pár rezkých 

slovenských tancov a niektoré kroky 

som naučila aj iných účastníkov.

Na celom projekte ma prekvapilo 

hlavne to, že aj keď to bola jedna veľ-

ká zábava, naučili sme sa mnoho uži-

točných vecí. Veľmi sa mi tam páčilo, 

určite neľutujem, že som sa moh-

la zúčastniť tejto akcie a ak by bola 

možnosť, určite by som išla znovu.

Valentína Vajsová: Ako manažér-

ka projektu som mala obrovskú ra-

dosť a zadosťučinenie, keď som vi-

dela spontánnosť a  radosť, s  akou 

sa naši študenti zapájali do všet-

kých typov aktivít aj napriek tomu, 

že dosť často (keďže to bola ich prvá 

skúsenosť s takýmto typom projek-

tu) to bolo hlavne o prekonávaní sa-

mého seba, svojich obáv a obmedze-

ní. Ako učiteľka angličtiny som bola 

tiež veľmi rada, že dokázali komu-

nikovať v  autentickom cudzojazyč-

nom prostredí a dokonca aj prezen-

tovať výsledky prác svojich tímov 

v  angličtine. Bol to úplne iný typ 

komunikácie ako na hodinách. Pre-

kvapili ma aj veľkou kreativitou pri 

predstavovaní Slovenska a  ako mi-

lovníčka folkóru musím povedať, 

že naše študentky svojou tempera-

mentnou ukážkou slovenských ľu-

dových tancov strhli aj ostatných 

účastníkov, ktorí sa za krátku chvíľu 

naučili základné kroky a  veselo 

sa zvŕtali s nimi. Nakoniec môžem 

zhrnúť, že som na všetkých našich 

zúčastnených študentov mimoriad-

ne hrdá!

Foto: Adriana Gloneková

Valentína Vajsová

Študenti SPŠ S.Mikovíniho opäť aktívni 
v programe Erazmus plus
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Spomienka

Dňa 8.6.2018 

uplynulo 20 

rokov, ako nás 

opustil náš mi-

lovaný manžel, 

otec, Jozef Šuhajda. Života 

kniha zavrela sa písaná srd-

com, krvou zo žíl. Zápis v nej 

zlatým písmom hlása, že otec 

čestne život dožil. Nech jeho 

telo v  rodnej hrude, v  pokoj-

nom spánku odpočíva, v  pa-

mäti našej žiariť bude, pa-

miatka jeho stále žije. S láskou 

spomínajú manželka, syno-

via, vnúčatá a  pravnúčikovia. 

Spi sladko! Kto ste ho poznali, 

venujte mu tichú spomienku. 

Smútiaca rodina 

Spomienka

To, že rana sa 

zahojí, je len 

klamné zda-

nie , v srdciach 

nám bolesť zo-

stala a  tiché spomínanie. Už 

niet návratu, ani nádeje, len 

cestička k hrobu nás k Tebe za-

vedie. Kytičku kvetov na hrob 

Ti môžeme dať, spokojný spá-

nok Ti priať a spomínať.

Dňa 9. júna 2018 si pripomí-

name smutné 18. ročné výro-

čie úmrtia nášho milovaného 

syna, brata, synovca, vnuka 

Mária Konôpku. S  láskou 

spomínajú: 

maminka, ocko, sestry 

Bianka, Paulínka, brat 

Jakubko, sesternice, 

bratranci, tety a ujovia, 

starká a babina

Spomienka

Dňa 30. mája 

uplynulo 10 

rokov, čo nás 

navždy opus-

til náš milova-

ný syn, otec, brat, manžel, 

príbuzný a priateľ Ľubomír 

Hrnčiar. Tí, ktorí ste ho po-

znali, venujte mu s nami ti-

chú spomienku.

Smútiaca rodina 

oznamy, 
spomienky

Cieľom kampane Belasý 

motýľ je informovať verejnosť 

o dôsledkoch ochorenia 

svalová dystrofi a, ale aj 

iných nervovo-svalových 

ochorení a získavať fi nančné 

prostriedky na doplatky za 

kompenzačné pomôcky pre 

ľudí, ktorí s týmto ochorením 

žijú. 

Svalová dystrofi a je ochorenie sva-

lov celého tela, spôsobuje bezvlád-

nosť, odkázanosť na pomoc druhej 

osoby a  rôzne pomôcky. Ochore-

nie je nevyliečiteľné a  má postup-

ne sa zhoršujúci priebeh, ktorý sa 

nedá zastaviť. Postihuje deti aj do-

spelých. Najťažšie štádiá ochorenia 

spôsobujú odkázanosť na dýchanie 

pomocou umelej pľúcnej ventilácie 

v domácom prostredí.

Motýľ je svojou krehkosťou aj túž-

bou po slobodnom pohybe symbo-

lom ľudí so svalovou dystrofi ou.

Kompenzačné pomôcky sú pre ľudí 

so svalovou dystrofi ou mimoriad-

ne dôležité. Ochorenie ich upútava 

na vozík, pri presunoch potrebujú 

zdviháky a debarierizáciu bytov, na 

prepravu špeciálne upravené autá, 

na ležanie polohovacie postele. Fi-

nancie získané z  verejnej zbierky 

rozdeľujeme členom, ktorí potre-

bujú doplatky za kompenzačné po-

môcky, ktoré štát nehradí v  plnej 

výške, prípadne vôbec.

Výťažok z verejnej zbierky sa preto 

používa na doplatenie na pomôc-

ky, ako najmä zdviháky, elektrické 

vozíky, špeciálne mechanické vozí-

ky, elektrické postele, špeciálne se-

dačky, odsávačky hlienov, centrály 

elektrickej energie a  iné špecifi cké 

pomôcky. Vďaka podpore zo zbier-

ky môžu ľudia so svalovou dystro-

fi ou žiť naplno svoj každodenný ži-

vot.

Doteraz sme z verejnej zbierky Be-

lasý motýľ pomohli v  569 prípa-

doch v celkovej sume 303 063,70€.

Podrobnejšie o využití vyzbiera-

ných fi nancií informujeme na: 

http://www.belasymotyl.sk/in-

dex.php/vynos-sme-pouzili/zo-

znam-ludi-a-pomocok.html.

Na tejto stránke budeme pravidelne 

uverejňovať všetky aktuality kam-

pane Belasý motýľ.

Ako môžete podporiť verejnú 

zbierku Belasý motýľ?

Zbierka je zapísaná v registri verej-

ných zbierok na základe rozhodnu-

tia Ministerstva vnútra SR pod regis-

trovým č. SVS-OVS2-2018/007267 

s  názvom Belasý motýľ 2018 a  je 

povolená do 31. 12. 2018.

1. On-line na webovej stránke 

www.belasymotyl.sk.

Bankovým prevodom môžete pri-

spieť ľubovoľnou sumou.

2. Na číslo účtu verejnej zbierky: 

SK2211000000002921867476

Bankovým prevodom môžete pri-

spieť ľubovoľnou sumou.

3. Zaslaním darcovskej SMS.

Do konca roka 2018 môže kaž-

dý prispieť na účet verejnej zbier-

ky aj prostredníctvom zaslania 

darcovskej SMS. Postup je jedno-

duchý: vyťukajte do mobilu SMS 

s  textom DMS MOTYL a  pošlite 

na číslo 877, ktoré platí pre všet-

kých operátorov. Cena darcovskej 

SMS správy je 2€. Prispejete ňou 

na nákup špecifi ckých pomôcok 

pre dystrofi kov. Viac informácií na 

www.darcovskasms.sk.

4. Prispením do pokladničiek.

V piatok 8. júna 2018 my, ľudia so 

svalovou dystrofi ou, v približne 60-

tich slovenských mestách a  dedi-

nách organizujeme 18. ročník Dňa 

ľudí so svalovou dystrofi ou ako deň 

celonárodnej verejnej zbierky, aby 

sme sami informovali verejnosť 

o našom ochorení a živote s  touto 

chorobou. V  Banskej Štiavnici nás 

nájdete pri vchode do Billy od 9 00 

do 17 00. Budeme rozdávať symbol 

ochorenia – belasé motýliky a infor-

mačné letáčiky.

Jozef Blažek,

koordinátor kampane

Belasý motýľ 2018

Kampaň Belasý motýľ 2018

DHZ Štefultov v spolupráci 

s OZ MajuLienka pripravil pre 

všetky zábavychtivé deti 

veselé popoludnie, ktoré sa 

konalo v sobotu 2.6.218 na 

hasičskej zbrojnici. 

Deň venovaný deťom bol zmesou 

hier, súťaží, tvorivých dielní, slad-

kostí, smiechu. Deti si mohli vy-

skúšať, aké to je, keď treba hasiť 

a mieriť na určený cieľ vodu z hasič-

skej prúdnice. S  prilbami na hlave 

triafali terč s plechovkou. Malí drob-

ci i väčšie deti boli nadšené z voze-

nia v naozajstnom hasičskom aute. 

Podľa reakcií detí, rozžiarených očí, 

veselosti, šťastných výkrikov a  ra-

dostného skákania bola najväčšou 

atrakciou záverečná penová párty. 

Pre hladošov boli pripravené špe-

kačky. Sladký pitný režim bol za-

bezpečený vďaka Jozefovi Švelano-

vi a  fi rme Panama kuchyne, s.r.o., 

Banská Bystrica. Sladkosti a  vecné 

darčeky pre takmer 80 detí boli vďa-

ka podpore Mesta Banská Štiavnica, 

Tanad Sportu, s.r.o., Banská Štiav-

nica a  Zelovoc – Renáta Antalová. 

V mene detí a organizátorov podu-

jatia im veľmi pekne ďakujeme.

Janetta Hudecová

a Mariana Zimová

za organizačný tím podujatia

Ako dopadol Deň detí na Štefultove?

Deti si vyskúšali hasenie z prúdnice  foto Archív DHZ Štefultov
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V roku 2011, pri príležitosti 

10. výročia podpísania 

Deklarácie pokračovateľov 

duchovného dedičstva 

Baníckej akadémie, sa 

v Banskej Štiavnici uskutočnilo 

1. stretnutie banských inži-

nierov – veteránov, starších 

ako 80 rokov. 

Stretnutie iniciovali Ing. Ladislav 

Sombathy a  Ing.  Peter Zámora, 

CSc., ako pripomienku jubileí, spo-

jených s  vysokoškolským štúdiom 

baníctva na Slovensku. Súčasťou 

programu bolo aj prijatie u primá-

torky mesta. Účastníci si tiež uctili 

pamiatku zomrelých pri hrobe Prof. 

Ing. Emila Nevyjela (1901-1961), 

1. dekana Baníckej fakulty Vysokej 

školy technickej v Košiciach, keďže 

je pochovaný na cintoríne v Banskej 

Štiavnici. Účastníci 1. stretnutia od-

poručili, aby sa stretnutia organizo-

vali každoročne v  Banskej Štiavni-

ci a na návrh Ing. Milana Urbáneka 

(1931-2016) bolo toto podujatie tr-

vale začlenené do programu Mesta 

Banská Štiavnica a činnosti Bansko-

štiavnicko-hodrušského banícke-

ho spolku. Banícky spolok, v  spo-

lupráci s Mestom Banská Štiavnica, 

Združením baníckych spolkov a ce-

chov Slovenska a Slovenským ban-

ským múzeom, zorganizoval dňa 

11.5.2018 už 8. stretnutie ban-

ských inžinierov – veteránov v bu-

dove Kammerhofu Slovenského 

banského múzea. Štyridsaťjeden 

účastníkov stretnutia spomínalo na 

roky štúdia, ale aj na roky aktívneho 

pracovného života v banských pre-

vádzkach na celom Slovensku a tiež 

pri výučbe mladších kole-

gov, banských inžinierov 

dnes už na fakulte BERG 

Technickej univerzity 

v  Košiciach. Najstarší-

mi účastníkmi stretnutia 

boli Ing. Ladislav Som-

bathy (*1923) z  Banskej 

Štiavnice, Ing. Michal To-

kár (*1930) z  Prievidze 

a  Ing. Ján Znak (*1930) 

z Veľkého Krtíša. Účastní-

kov privítal Ing. Richard 

Kaňa, predseda baníc-

keho spolku a  na radni-

ci ich prijala Mgr. Nadež-

da Babiaková, primátorka 

mesta, ktorá sa im poďa-

kovala nielen za roky prá-

ce, ale aj za kladný vzťah 

k  nášmu mestu. Za pri-

jatých  poďakoval Ing. Andrej He-

idecker (* 1933) z Revúcej. Všetci 

sa zhodli v tom, že sa radi vracajú 

do sídla slávnej Alma Mater – Ban-

skoštiavnickej Baníckej Akadémie, 

keďže slová z baníckej hymny „Ba-

nícky stav nech je velebený, banícky 

stav, to je naša slasť“, nosia trvale vo 

svojich srdciach.

Foto: Lubo Lužina

Athéna Smolková 

8. stretnutie banských inžinierov 
– veteránov 

Jednota dôchodcov Slovenska 

(ďalej JDS) v Banskej Štiavnici 

vznikla na sklonku minulého 

roka, ale už teraz sa môže 

pochváliť zaujímavou 

a pestrou činnosťou, ktorej sa 

členovia JDS radi zúčastňujú 

a o ktorých sme priebežne 

informovali aj v ŠN. 

Doteraz posledným vydareným spo-

ločným podujatím bola návšteva 

Epicentra lásky v Maríninom dome, 

kde sme si prezreli a  vypočuli ne-

všedne spracovaný príbeh lásky Ma-

ríny a Andreja Sládkoviča a iné zau-

jímavé atrakcie tohto jedinečného 

projektu.

Z Maríninho domu smerovali kroky 

členov JDS do neďalekého Evanje-

lického kostola a.v. (tu bol Sládkovič 

ordinovaný za kňaza a tu sa vydáva-

la Marína Pischlová), kde si v poda-

ní M. Petrovej vypočuli zaujímavé 

a menej známe informácie o živote 

Maríny a Andreja Braxatoridsa Slád-

koviča, tzv. "perličky", ktoré nie sú 

v učebniciach a encyklopédiách, spo-

jené s prednesom poézie a besedou. 

Ďakujeme p. Majsniarovi a  milým 

zamestnacom Epicentra lásky a tiež 

ECAV v Banskej Štiavnici, p. kaplá-

novi Bartkovi a R. Zacharovskému. 

Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnu-

tia, najbližšie by to malo byť na "gu-

lášparty" na Počúvadle. 

Výbor JDS

Z činnosti Jednoty dôchodcov 
Slovenska v Banskej Štiavnici

Členovia Jednoty dôchodcov pred Epicentrom lásky  foto Archív JDS

Pozvánka 
na výstavu

Banská St a  nica Contemporary 

a  Slovenské banské múzeum Vás 

pozývajú na autorskú výstavu Jar-

mily Džuppovej Chodník do kru-

hu.

Miesto konania: Display BSC/

Galéria Jozefa Kollára, Banská 

Štiavnica

Adresa: Nám.sv Trojice 8, Banská 

Štiavnica

Trvanie výstavy: 2.6. – 31.7.2018

www.banskastanica.sk, 

www.muzeumbs.sk

V poradí X. výstava v projektovom 

priestore Display BSC, ktorý or-

ganizačne a kurátorsky zastrešuje 

kultúrne centrum Banská St a nica 

Contemporary je venovaná no-

vým maľbám a  grafi kám Jarmily 

Džuppovej (1984).

Autorka žije na geografi ckej a čias-

točne aj umeleckej periférii Slo-

venska v  Michalovciach. Patrí do 

silnej generácie absolventov Fa-

kulty umení, Technickej univerzity 

v Košiciach (Ateliér grafi ky a expe-

rimentálnej tvorby prof. Rudolfa 

Sikoru absolvovala v  roku 2010). 

Na rozdiel od mediálne etablova-

ných „starších spolužiakov“ (Jaro-

slav Kyša, Svetlana Fialová, Ján 

Vasilko, Boris Sirka, Matúš Lá-

nyi) je Džuppová svojským out-

siderom, introvertom, samoras-

tom, ktorý sa na niekoľko rokov 

stratil z  hľadáčika umeleckej scé-

ny. Jej neprítomnosť neznamena-

la nečinnosť. Džuppovej práce sú 

často formálne prirovnávané k au-

torom art-brut, so silným ilustrá-

torským východiskom a  autor-

skou poetikou. Najnovšie grafi ky 

a  maľby rozvíjajú Džuppovej vní-

manie každodenných životných 

okolností s jej vlastnou citlivosťou 

v nových perspektívach a nových 

výzvach.

Výstava je súčasťou ročnej drama-

turgie kultúneho centra Banská St 

a nica, ktorú v roku 2018 fi nančne 

podporuje Fond na podporu ume-

nia.

Zuzana Bodnárová

„Stále nám tvrdia, že ochrana 

osobnosti je nedokonalá. Treba 

nás obliecť do arabských krojov 

s burkami a potom už nikto niko-

ho nepozná.“

Ján Petrík

čriepok
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Aktuálne fi lmy v kine Akademik

Piatok 8.6. o 19:30 hod.Piatok 8.6. o 19:30 hod.
Nedeľa 10.6. o 19:30 hod.Nedeľa 10.6. o 19:30 hod.
DebbiNA 8DebbiNA 8

Komédia, krimi, 110 min., MP:12. Komédia, krimi, 110 min., MP:12. 
Vstupné: 5€. Nastáva zmena a  na-Vstupné: 5€. Nastáva zmena a  na-
miesto Dannyho jedenástky je tu miesto Dannyho jedenástky je tu 
nové, ženské obsadenie. Osem žien na-nové, ženské obsadenie. Osem žien na-
plánuje a vykoná lúpež v New Yorku. plánuje a vykoná lúpež v New Yorku. 
V  hlavných úlohách sa predstavia – V  hlavných úlohách sa predstavia – 
oscarová Sandra Bullock, Cate Blan-oscarová Sandra Bullock, Cate Blan-
chett a Anne Hathaway, ktoré si za-chett a Anne Hathaway, ktoré si za-
hrajú po boku Mindy Kaling, Sarah hrajú po boku Mindy Kaling, Sarah 
Paulson, Awkwafi ne, speváčky Rihan-Paulson, Awkwafi ne, speváčky Rihan-
ny a Heleny Bonham Carter.ny a Heleny Bonham Carter.

Sobota 9.6. o 19:30 hod.Sobota 9.6. o 19:30 hod.
GhosT sToriesGhosT sTories

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

Nedeľa 10.6. o 17:00 hod.Nedeľa 10.6. o 17:00 hod.
NeUveriTeľNý príbeh NeUveriTeľNý príbeh 

o Obrovskej hrUškeo Obrovskej hrUške

Animovaný ,80 min., MP. Vstupné: Animovaný ,80 min., MP. Vstupné: 
5€. V mestečku Solby plynie pokoj-5€. V mestečku Solby plynie pokoj-
ný život, až do tej chvíle, keď Mitcho ný život, až do tej chvíle, keď Mitcho 
a Sebastian nenájdu v prístave správu a Sebastian nenájdu v prístave správu 
vo fľaši. Fľaša je od strateného staros-vo fľaši. Fľaša je od strateného staros-
tu Solby a píše sa v nej, že sa nachádza tu 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, a  počas tejto nili a  priviedli domov, a  počas tejto 
cesty nájdu niečo, čo prinesie ich mes-cesty nájdu niečo, čo prinesie ich mes-
tečku veľkú radosť – obrovskú hrušku.tečku veľkú radosť – obrovskú hrušku.

Utorok 12.6. o 19:30 hod.Utorok 12.6. o 19:30 hod.
ApošTol PAvolApošTol PAvol

Historický, dráma, životopisný, 107 Historický, dráma, životopisný, 107 
min., MP:12. Vstupné: 5€. Počas min., MP:12. Vstupné: 5€. Počas 
prenasledovania kresťanov na začiat-prenasledovania kresťanov na začiat-
ku nášho letopočtu je Pavol uväzne-ku nášho letopočtu je Pavol uväzne-
ný rímskym cisárom Nerom. V  tma-ný rímskym cisárom Nerom. V  tma-
vej, chladnej cele bojuje s  hladom, vej, chladnej cele bojuje s  hladom, 

samotou, no tiež s  výčitkami svedo-samotou, no tiež s  výčitkami svedo-
mia z  vlastnej farizejskej minulosti. mia z  vlastnej farizejskej minulosti. 
Jeho jediným verným spoločníkom os-Jeho jediným verným spoločníkom os-
tal Lukáš, ktorý počas svojich návštev tal Lukáš, ktorý počas svojich návštev 
v Pavlovej cele spisuje zážitky a uče-v Pavlovej cele spisuje zážitky a uče-
nie muža, ktorý sa stal neskôr zná-nie muža, ktorý sa stal neskôr zná-
mym ako Apoštol národov.mym ako Apoštol národov.

Štvrtok 14.6. o 19:30 hod.Štvrtok 14.6. o 19:30 hod.
Sobota 16.6. o 19:30 hod.Sobota 16.6. o 19:30 hod.
TAgUj!TAgUj!

Komédia, 120 min., MP:15. Vstup-Komédia, 120 min., MP:15. Vstup-
né: 5€. Každý rok sa na jeden me-né: 5€. Každý rok sa na jeden me-
siac stretne partia súťaživých kamará-siac stretne partia súťaživých kamará-
tov, ktorí sa s plným nasadením a bez tov, ktorí sa s plným nasadením a bez 
akýchkoľvek pravidiel nechávajú strh-akýchkoľvek pravidiel nechávajú strh-
núť hrou – naháňačkou, ktorú hráva-núť hrou – naháňačkou, ktorú hráva-
jú už od prvej triedy – riskujú svoje jú už od prvej triedy – riskujú svoje 
krky, prácu a  vzťahy len preto, aby krky, prácu a  vzťahy len preto, aby 
mohli toho druhého chytiť a  vykrík-mohli toho druhého chytiť a  vykrík-
nuť: nuť: „Si to!“„Si to!“ Tento rok sa termín na- Tento rok sa termín na-
háňačky prekrýva s dátumom svadby háňačky prekrýva s dátumom svadby 
nepremožiteľného hráča, z ktorého sa nepremožiteľného hráča, z ktorého sa 
tak stáva ľahký cieľ. Ale on vie, že pri-tak stáva ľahký cieľ. Ale on vie, že pri-
chádzajú... a je na to pripravený.chádzajú... a je na to pripravený.

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, reštaurácii 

Black M, Nám. sv. Trojice 6/2, Banská 

Štiavnica si výherca môže vyzdvihnúť 

v redakcii ŠN. Správne znenie krížov-

ky z č.20/2018: „Láska nekladie otázky, 

láska dáva odpovede.“ Výhercom sa stá-

va Magdaléna Farkašová, Banská 

Štiavnica. Srdečne blahoželáme! Ten-

to týždeň hráte o poukážku na kon-

zumáciu v hodnote 10eur v pizzerii, 

reštaurácii Black M, Nám. sv. Trojice 

6/2, Banská Štiavnica. Vašou úlohou 

je správne vylúštiť krížovku a  zaslať 

ju spolu s  kupónom do redakcie ŠN 

v termíne do 18.6.2018.

V tajničke sa ukrýva výrok Džibrána: 

„To najlepšie… (dokončenie v tajničke).

A., Opravenie, hlas hada, zabíjačková 

polievka, ampér-volt,

B., Začiatok tajničky, osobné záme-

no,

C., Slovenská rieka, pani v Anglicku, 

vodivá látka, Nora naopak, krvný fak-

tor,

D., Obyvateľ Chodska, indická prin-

cezná, zahraničná nákladná doprava,

E., Adriana, nalaďujem sa, kreativi-

ta skr.,

F., Ženské meno, miesto v obci, kde 

býval trh, odplaš, stred slova Aďa,

G., Zn. volt a newton, červená plané-

ta, vzduch angl., muž, cicavec z pra-

lesa,

H., Lievaj, veľmi starý človek, Kórej-

ská republika,

I., Územná jednotka, neposlušný 

človek exp., pre po česky, Eman,

J., Rovná strecha, vajíčko lekársky, 

bráva,

K., Koniec tajničky.

1., Ovoňal, psovitá šelma, technic-

ké služby,

2., Príjemný pocit, neplač,

3., Spoluhlásky v slove ravel, Dolný 

Kubín, rozum, Jaroslav,

4., Znížený tón 2 x, meno Chačatur-

jana, citoslovce zjajknutia,

5., Poznal, Mara naopak, taliansky 

súhlas,

6., Spojka, kaz, obava,

7., Sekania, zn. diabetických výrob-

kov, chyť do ruky,

8., Hľadá, nezakry pluhom,

9., Výr, smrteľná choroba, stred slo-

va zábavnikov,

10., Hmyz podobný včele, spoluhlás-

ky v slove maska, chlebík,

11., Robia vír, časť tela, tona,

12., České mesto, oska, klamstvo, 

predložka,

13., Cudzie mužské meno, druh jaz-

denia, panovník,

14., Ozn. ruských lietadiel, hľadaj 

riešenie, ťažký kov,

15., Stred tajničky, zn. ampér 

a volt.

Pomôcky: Ron, Matuzalem, Semira-

mis, Aer, Rh, Uh.

Pozn. aut.: Interpunkčné znamienka 

sa neberú do úvahy!

Pripravuje: Anna Rihová

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Kupón č. 22
Krížovka
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Prosba
Milí milovníci psíkov! Kto má 

čas a chuť prísť pomôcť do útulku 

OZ Senior Lilien, tak nech neváha! 

Otváracia „venčiaca“ doba je zve-

rejnená na stránke útulku: www.

ozseniorlilien.sk. Tí, ktorí môžu 

a chceli by pomôcť, privítame akú-

koľvek pomoc, 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

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

INZERCIA

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.

4. kolo

Súťažná otázka:

V akých dvoch skladbách sa predsta-

vil aj Milan Lasica ako spevák v due-

te s Petrom Lipom na albume Podob-

nosť čisto náhodná?

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.4

Album Modlitbičky, ktorý 

obsahuje jedenásť Rúfuso-

vých básní zhudobnených 

Janou Bezek pre detský zbor 

a komorný orchester, vydalo 

koncom minulého roka 

vydavateľstvo Pavian Records 

v spolupráci so slovenskou 

džezovou klaviristkou a skla-

dateľkou Janou Bezek.

Po úspešnom zimnom turné 2017 

sa Modlitbičky vydajú na pokračo-

vanie koncertných vystúpení  za-

čiatkom júna 2018 v  ďalších šty-

roch slovenských mestách, Levoča, 

Prešov, Liptovský Mikuláš a Banská 

Štiavnica.

Básnická zbierka Modlitbičky Mila-

na Rúfusa prináša úprimné vyzna-

nie viery prostredníctvom detské-

ho myšlienkového sveta. Rovnako 

postupovala pri zhudobnení tých-

to básnických miniatúr aj Jana 

Bezek.  „V  živote som sa stretáva-

la s  mnohými deťmi a  dospelými, kto-

rí mi s láskou v očiach o Modlitbičkách 

rozprávali. Stále viac a viac som si uve-

domila, že sú to modlitby života, že sú 

z  najhlbšieho miesta v  srdci človeka, 

ktorý vedel, čo je skutočná láska. Mala 

som šťastie, že som spoznala rodinu Mi-

lana Rúfusa. Obetavosť, pokoru a vrúc-

nosť jeho manželky, čistú dušu jeho 

dcéry Zuzanky. Obohacujú môj život 

hodnotami, ktoré inšpirovali aj Mila-

na Rúfusa. Vďaka nim prežívam Mod-

litbičky každý deň.“, hovorí skladateľ-

ka Jana Bezek o  známej básnickej 

zbierke Milana Rúfusa.

Modlitbičky  sú druhým albumom 

Jany Bezek. Po debutovom čisto 

džezovom albume  Crakow  s  poľ-

skými inštrumentalistami (Jana 

Bezek Trio) prichádza skladateľka 

s klasickým kompozičným žánrom 

– detskou zborovou tvorbou. Jede-

násť Rúfusových básní zo zbierky 

Modlitbičky zhudobnila pre detský 

zbor a komorný ansámbel.

Jana Bezek  je pôvodom zo Strop-

kova. Na AMU v Krakove študovala 

jazz u skladateľa a klaviristu Joachi-

ma Mencela, klasickú hudbu pod 

vedením Elzbiety Hoff man. Venu-

je sa sólovej hre, hudbe bez prípra-

vy, komponuje pre deti, dlhoročne 

sa zaoberá štúdiom klasickej hudby, 

vedie pedagogickú činnosť v Brati-

slave, pravidelne realizuje worksho-

py Muzikula o improvizovanej hud-

be pre deti a  mladých ľudí. (www.

janabezek.com)

Básnická zbierka  Modlitbičky  pri-

náša úprimné vyznanie viery pro-

stredníctvom detského myšlienko-

vého sveta. Rovnako postupovala 

pri zhudobnení týchto básnických 

miniatúr aj Jana Bezek. Vybra-

la si jedenásť textov (Deti a  mod-

litbička, Modlitba za osamelé deti, 

Detské krédo, Plachá modlitba za 

mamkino srdce, Zimná modlitbič-

ka, Večerná modlitba, Modlitba 

trojkráľová, Poďakovanie za lásku, 

Modlitba za rodičov, Modlitba mod-

litieb, Ako bolo na počiatku). V kaž-

dej z nich nechala vyniknúť detské 

hlasy Bratislavského detského zbo-

ru. Zborový spev príjemne dopĺňa 

komorný orchester v zostave: Jana 

Bezek  – klavír,  Sandra Frátriko-

vá – husle, Laura Lovišková – fl au-

ta,  Zita Janáková  – viola,  Marcel 

Petráš – violončelo, Kornélia Ostro-

lúcka  – kontrabas a  Igor Repka  – 

perkusie, pod dirigentskou taktov-

kou Róberta Tišťana.

10. júna 2018 o  17.00 zaznejú 

zhudobnené  Modlitbičky naživo 

v Banskej Štiavnici v Kostole svätej 

Kataríny na Radničnom námestí.

Vstupenky:  voľné sedenie dospe-

lí: 5EUR, študenti, dôchodcovia: 

3EUR, deti do 6 rokov: vstup zdar-

ma.

Predpredaj vstupeniek:

– Turistické informačné centrum, 

Nám. sv. Trojice 10/6, Banská Štiav-

nica

– Ticketportal: www.ticketportal.sk

– Predpredaj: www.predpredaj.sk

– na mieste konania koncertu hodi-

nu pred koncertom

Magdaléna Maruščáková,

Dr. Horak, s.r.o.

Zhudobnené Modlitbičky Milana Rúfusa 
zaznejú v Kostole svätej Kataríny

29. mája 2018 základná organizá-

cia slovenského zväzu telesne po-

stihnutých z Banskej Štiavnice zor-

ganizovala za prispenia Mestského 

úradu Banská Štiavnica jednodňový 

zájazd do Podhájskej. 

Tento každoročný zájazd sa teší 

mimoriadnemu záujmu zo strany 

našich členov, čím sa stal vlastne 

už tradíciou. Veď aj v tomto roku 

bolo 99 prihlásených záujemcov. 

Sme veľmi radi a ďakujeme mestu, 

ako aj poslancom, že nám s  roz-

počtu mesta poskytli dotáciu na 

pokrytie dopravy, a  tak pomohli 

s rekondíciou, ako aj socializáciou 

svojich občanov.

Výbor SZTP z Banskej Štiavnice

LSZTP opäť v Podhájskej
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Stretnutie
Vážení bývalí kolegovia, pozý-

vame Vás na nezávislé stretnu-

tie s  bývalými spolupracovníkmi 

OPP, ktoré sa uskutoční v  pia-

tok, 29.6.2018 o 16:00 v reštau-

rácii Pod galériou, Nám. sv. Troji-

ce (p. Barák). Vstupné 5eur/osoba 

na občerstvenie (večera, pagáčiky, 

voda). Ostatnú konzumáciu si pla-

tí každý sám. Tešíme sa na spoloč-

né stretnutie. 

Org. výbor

CESTNÝ BEH MALÝ BEH 

Mníchov, 26.5.2018 – (SITA) 

– Slovenský reprezentant 

Patrik Jány sa na pretekoch 

Svetového pohára v streľbe 

z guľových a vzduchových 

zbraní v nemeckom Mníchove 

postaral v sobotu o príjemné 

prekvapenie, keď sa prebo-

joval do fi nále súťaže mužov 

vo vzduchovej puške 60.

Jány sa ocitol medzi elitnou osmič-

kou premiérovo v  kariére, dote-

raz bolo jeho maximum na podu-

jatí tohto rangu 40. miesto spred 

roka práve v  bavorskej metropole 

a vo vzduchovke. V kvalifi kácii pred-

viedol kvalitný výkon 630,1 bodu, 

lepší boli len dvaja Rusi  – Vladimir 

Maslennikov a Sergej Kamenskij. Vo 

fi nálovej časti sa členovi VŠC Dukla 

Banská Bystrica už tak nedarilo, pri 

výkone 121,9 bodov bol vyradený 

ako prvý a obsadil konečnú 8. prieč-

ku, ktorá je však povzbudením do 

pokračovania jeho doterajšej krátkej 

seniorskej kariéry. Ďalší dvaja Slová-

ci sa v 123-člennom štartovom poli 

nepresadili, Štefan Šulek (618,0) bol 

86. a Denis Červenka (616,1) fi guro-

val na konci prvej stovky (98.).

SITA

Strelec Patrik Jány 
na Svetovom pohári na ôsmej priečke

Úspešný slovenský reprezentant Patrik Jány  foto SITA

V B. Bystrici sa konalo 2.kolo 

atletickej ligy a prestavila 

sa kompletná Slovenská 

atletická špička v každej 

disciplíne. 

Na 800m sa okrem Repčika, Talá-

na, Lendvorského, Jablokva, pred-

stavil aj Ján Marko (ŠK Atléti BS) 

a  vybookoval medzi mužmi skvelé 

4.miesto v osobnom rekorde o pol-

druha sekundy (1:54,97 min.). Zá-

roveň si Janko vybojoval nominá-

ciu na medzištátne päťstretnutie do 

Vyškova 16.6., kde bude Slovensko 

reprezentovať v junioroch na 800m. 

Ďakujeme podporovateľom klubu.

R. Petro

Celoštátna atletická liga

Triatlonový 
víkend
V sobotu 2.6. sa vo Veľkých Úľa-

noch uskutočnil 1.ročník šprint 

triatlonu mužov a  žien a  prete-

kov mladších vekových kategórií. 

V hlavnej súťaži sa na štart posta-

vilo 92 pretekárov, ktorých čaka-

lo 750 m plávania, 20 km na 5 km 

cyklistickom okruhu a 5 km behu. 

V kategórii 30-34 r. sa T.Nemčok 

z KMT BŠ umiestnil na 2.mieste, 

Rado v kat. 35-39 r. bol rovnako 

druhý. Tento víkend nás čaká v so-

botu Pressburg triatlon na Draž-

diaku v  Petržalke, kde nebude 

chýbať celá slovenská triatlono-

vá elita. 

KMT BŠ

INZERCIA
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  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 a úprava pozemkov kro-

vinorezom, spilovanie stromov, 

kontakt: 0940 870 762

  Prijmeme údržbára/pomocného 

výrobného pracovníka. Nástupný 

plat 2,80eur/hod. (v  čistom). Pod-

mienka vodičský preukaz, ukonče-

né stredoškolské vzdelanie s matu-

ritou. Sedačky, s.r.o., 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 

VOLAJTE ZADARMOVOLAJTE ZADARMO

TAXITAXI
BANSKÁ ŠTIAVNICABANSKÁ ŠTIAVNICA

0800 800 8100800 800 810

Inzerujte aj vy v 
Š  avnických
novinách

U nás máte pizze už od 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

služby

práca

zoznamka

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

Ponuka práce
Hľadáme zamestnancov 

do výroby štiepaného 
palivového dreva 

v Banskej Belej.

Kontakt: 

0902 623 244

na 0915 740 261

  Ponúkam brigádu v  bufete Ban-

ský Studenec – júl, august, do ku-

chyne na langoše. Plat/mesiac 

800eur v  čistom. Prac. doba: 8-9 

hod. Kontakt: 0911 816 936


