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INZERCIA

V dňoch 2. – 5. 6. 2019 

sa v Krakove uskutočnil 

15. svetový kongres Orga-

nizácie miest svetového 

dedičstva, ktorého sa zúčast-

nili aj zástupcovia Mesta 

Banská Štiavnica.

Kongresu sa zúčastnili členovia Or-

ganizácie miest svetového dedič-

stva – mestá svetového dedičstva 

z celého sveta a pozvaní hostia. Té-

mou kongresu boli Mestá sveto-

vého dedičstva a  cestovný ruch, 

v rámci ktorej odznelo niekoľko za-

ujímavých prednášok a  prípado-

vých štúdií, napríklad miestne ko-

munity a návštevníci, 

Banská Štiavnica hostila ďalší 

medzinárodný projekt pre 

mládež spolufi nancovaný 

Organizáciou miest svetového 

dedičstva s názvom Mestá 

svetového dedičstva – miesta 

dobré na život a hodné 

návštevy (World Heritage 

Cities – Nice Places to Live and 

Visit).

Mesto Banská Štiavnica sa tento 

rok znova zapojilo do medzinárod-

ného projektu stredných škôl, kto-

rý minulý rok začalo Mesto Kra-

kov a v dňoch 27. – 31.5.2019 sa 

v  našom meste uskutočnilo sú-

stredenie študentov stredných 

škôl zo štyroch miest svetového 

dedičstva – Banskej Štiavnice, Bu-

dapešti, Krakova a  Rigy. Z  Ban-

skej Štiavnice boli do projektu za-

pojení študenti Gymnázia Andreja 

Kmeťa pod vedením učiteľa Miro-

na Breznočšáka. Z každého mesta 

sa zúčastnilo 5 študentov. Cieľom 

projektu bolo zvyšovanie pove-

domia o  svetovom dedičstve me-

dzi mladými ľuďmi, oboznámenie 

s  jeho ochranou a  zachovávaním, 

spoznávanie svetového dedičstva 

zúčastnených miest, hmotného aj 

nehmotného. V  rámci projektu si 

študenti pripravili zaujímavé pre-

zentácie o svojich mestách, zúčast-

nili sa vyučovania na Gymnáziu A. 

Kmeťa, navštívili Banské múzeum 

v prírode, Kalváriu, štiavnické taj-

chy. 

15. svetový kongres 
Organizácie miest svetového dedičstva 

Ďalší úspešný medzinárodný projekt

Mgr. Nadežda Babiaková, primátorka mesta na 15. svetovom 

kongrese OMSD v Krakove foto Henrieta Godová 
3.str.
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Futbalová 
pozvánka
Futbalisti prípravky by vás radi po-

zvali na fi nálový turnaj, ktorý sa 

uskutoční v piatok 14.6. od 16:00 

hod. v Žiari nad Hronom na ihris-

ku domáceho FK Pohronie, kde po-

trebujeme každý váš hlas. Ďalšia 

pozvánka na kvalitný futbalový zá-

žitok je v sobotu 22.6., kedy v rám-

ci domáceho turnaja UMS CUP 

U-11 privítame FK Pohronie, TJ PS 

Hliník nad Hronom, TJ Družstev-

ník Senohrad a MFK Strojár Kru-

pina. Tešíme sa na vašu účasť a po-

zývame vás na sobotu strávenú 

futbalovým predstavením nielen 

našej prípravky, ale aj mužstvom 

dorastu, ktoré odohrá poobede tur-

naj vo svojej kategórii. Samozrejme 

bude zabezpečené aj občerstvenie 

s dobrým pivkom a k prehryznutiu 

bude navarený guláš od víťazného 

družstva zo súťaže varenia guláša 

v Banskej Belej. 

Pavel Hanzlík

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
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DIÁR
z programu

primátorky

  Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

 Uskutočnilo sa rokovanie MsZ 

v B. Štiavnici.

12.6.

  Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

 Uskutočnilo sa stretnutie prí-

pravného výboru pre zabez-

pečenie Salamandrových dní 

2019.

 Odovzdávanie menovacích 

dekrétov novým riaditeľom 

škôl a školských zariadení.

13.6.

  Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

  Pracovné rokovanie s MsPo v B. 

Štiavnici.

  Slávnostné prijatie hosťa 

z  partnerskej univerzity Uni-

versite de Reims Champagne 

Ardene – STAPS Faculty a  zá-

stupcu EF UMB Banská Bys-

trica.

14.6.

  Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

  Prijatie amerického veľvyslan-

ca na Radnici v B. Štiavnici.

 Účasť na otvorení výstavy 

v  Schemnitz Gallery – Edina 

Seleskovič (USA) „Th ink Gree-

dom“.

  Prijatie absolventov SVŠ po 50 

rokoch.

 Občianske obrady – sobáš.

15.6.

 Občianske obrady – sobáš.

16.6.

 Účasť na slávnosti Najsvätejšej 

Trojice pred Morovým stĺpom 

v B. Štiavnici.

Viera Lauková

Poďakovanie
Predseda komisie športu a  mlá-

deže a  jej členovia ďakujú orga-

nizátorom behov Trate mládeže 

(Malý beh a Cestný beh) za bez-

problémový priebeh týchto pre-

tekov s rekordnou účasťou, hlav-

ne Mgr. Bohušovi Melicherčíkovi 

a Mgr. Henriete Godovej. 

Lubomír Barák, predseda ko-

misie športu a mládeže

4.6. v  Rádiu Devín po 8:00 a  po 

9:00 hovoril riaditeľ SBM PhDr. Jo-

zef Labuda, CSc., o modernizácii ex-

pozície múzea v  Kammerhofe. 5.6. 

o  7:25 a  po 14:00 v  Rádiu Devín 

Ing. Rastislav Marko, vedúci OK-

ŠaMK MsÚ v  BŠ hodnotil doteraj-

šie podujatia „Mesta kultúry 2019“, 

ktorým je BŠ, ale povedal aj rámco-

vý program podujatí do konca roka 

2019. Samostatná pozornosť bola 

venovaná umeleckej tkáčke z Arizo-

ny, ktorá je v BŠ na tvorivom, rezi-

denčnom pobyte. Pripomínam, že 

na prvom 1 – mesačnom rezidenč-

nom pobyte bola poľská umelkyňa, 

čo bolo veľmi podrobne prezento-

vané v Rádiu Devín 14.5. po 15:00. 

5.6. v Rádiu Devín po 14:00 odzne-

lo aj to, že diaľkové spoje z BŠ do BA 

budú zatiaľ premávať do začiatku 

septembra. 5.6. vo viacerých médi-

ách odznelo, že Exštiavničanka Emí-

lia Vášáryová pri príležitosti osláv 70. 

výročia založenia VŠMU dostala ako 

jediná z Divadelnej fakulty pamätnú 

medailu VŠMU. V RTVS na Jednot-

ke sa vyznala aj zo svojej už takmer 

20 – ročnej pedagogickej činnosti na 

VŠMU. O jej nedostižnom absolutó-

riu na slovenských „doskách“, ktoré 

znamenajú svet svedčí aj tá skutoč-

nosť, že bude aj patrónkou 15. roč. 

Divadelného festivalu „Dotyky a spo-

jenia“, ktorý bude 17. – 22.6. v Mar-

tine, čo denno – denne bolo viac razy 

avizované v RTVS už od 3.6. aj s ho-

voreným slovom. E. Vášáryovej. 5.6. 

v TA3 v „Téme dňa“ hovoril BŠ rodák, 

poslanec NR SR Jaroslav Paška. 6.6. 

v Rádiu Slovensko o 5:20 bola spo-

mienka na Th e Beatles, ktorí v tento 

deň v r. 1962 nahrali svoju 1. autor-

skú nahrávku. Ich „dvorným“ fotogra-

fom bol BŠ rodák Dežo Hoff mann 

(o ňom a jeho rodnom dome píšeme 

na str. 6). 6.6. v Rádiu Devín po 8:00 

a po 9:00 bolo už v predstihu avízo 4 

– dňového divadelného festivalu „Vl-

noplocha“, ktorý začne v BŠ 13.6. 6.6. 

v  Rádiu Regina o  10:20 sa vyzna-

la k svojmu obdivu k BŠ a jej okoliu 

Irina Slaninková, maliarka ruského 

pôvodu, žijúca a tvoriaca v L. Miku-

láši, ktorá je aj pravidelnou účastníč-

kou maliarskych plenérov v BŠ. 6.6. 

vo viacerých médiách a  následne aj 

v ďalších dňoch až do 9.6. odznelo, že 

Legiovlak zavíta aj do BŠ. 7.6. v Rá-

diu Devín po 14:00 hovoril podrob-

ne o  svojej novej hre „Prípad Bume-

rang“ pred jej premiérou v tento deň 

v BA jej autor Eugen Gindl, žurnalis-

ta, spisovateľ, dramatik a scenárista, 

jeden z hl. protagonistov novembro-

vých udalostí v r. 1989 na Slovensku. 

Bol príbuzný Jozefa Gindla, CSc., 

vynikajúceho BŠ archivára a  histo-

rika a  neraz, ešte počas jeho života 

bol v BŠ. 7.6. v RTVS na Jednotke 

v Správach RTVS o 19:00 bola relácia 

k 150. výročiu vzniku Živeny. Hlav-

né slovo v  nej mala BŠ rodáčka M. 

Vášáryová, dlhoročná predsedníč-

ka Živeny – SSŽ, predtým excelent-

ná herečka, následne veľvyslankyňa 

v Rakúsku a Poľsku, neskôr politička. 

Okrem iného hovorila aj o tom, ako 

sa rodila Lúčnica v r. 1948 na pôde Ži-

veny, keď tento neskorší svetoznámy 

súbor našiel tú najživšiu pôdu medzi 

brigádnikmi Trate mládeže z Hr. Dú-

bravy do BŠ v r. 1948 – 49. 9.6. v Rá-

diu Regina o 6:20 bol v stredobode 

pozornosti vynikajúci banský odbor-

ník – BŠ rodák Gustáv Eisele, ktorý sa 

práve v tento deň narodil (9.6.1861 – 

13.12.1911). 9.6. v Rádiu Slovensko 

od 10:05 do 10:45 v relácii „Encyklo-

pédia spravodlivých“ boli prezentované 

zásluhy 3 osobností. Boli to Matilda 

Földesiová, ktorá mala v  BŠ kveti-

nárstvo oproti radnici a odborný uči-

teľ v  Mestskej škole Mikuláš Blázy 

a jeho manželka Margita, ktorí sa po-

čas 2. sv. vojny zaslúžili o záchranu 

Židov pred ich likvidáciou. V  súvis-

losti s Blázym ešte dodávam, že po-

sledné roky svojho aktívneho života 

pracoval v SBM a dodnes naňho vre-

lo spomínam, keď som ho po mojom 

nástupe do funkcie riaditeľa v r. 1965 

zanedlho prijal do služieb múzea, 

kde sa venoval najmä topografi i ban-

ských diel, ale napísal aj viacero his-

torických štúdií z histórie BŠ a bez-

prostredného okolia. 9.6. V RTVS na 

Jednotke v relácii „O 5 minút 12“ boli 

opäť Miroslav Číž, novozvolený eu-

roposlanec, do najbližšej schôdze NR 

SR aj jediný poslanec NR SR z nášho 

okresu a BŠ rodák J. Paška, poslanec 

NR SR. 

Ján Novák

Štiavničania, Štiavnica, médiá 
a súvzťažnosti

V  dňoch 31.5 – 1.6.2019 bola vy-

konaná Obcou Ilija v  spolupráci 

so  ŠOP SR, Správou CHKO Štiav-

nické vrchy a  za fi nančnej podpo-

ry OOCR – Región Banská Štiavni-

ca, obnova oddychového prístrešku 

na NCH Sitno, ktorý bol už v znač-

ne nevyhovujúcom technickom sta-

ve a  ohrozoval návštevníkov NPR 

Sitno. 

Za tieto necelé dva dni bola nanovo 

postavená nosná konštrukcia, osa-

dená trvácna plechová strešná kry-

tina a na koniec prác bolo upravené 

aj okolie tohto oddychového miesta. 

Touto cestou sa chceme poďakovať 

aj všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa 

v rámci svojho voľného času podie-

ľali na obnove, pánovi Branislavovi 

Cengelovi za občerstvenie, výbor-

ný guláš a prenocovanie v Chate A. 

Kmeťa na Sitne. Pevne veríme, že 

prístrešok bude návštevníkom našej 

dominanty Sitna a jeho okolia slúžiť 

k spokojnosti čo najdlhšie.

Vratislav Cengel – starosta obce Ilija

Peter Farbiak – Správa CHKO ŠV

Obnova oddychového prístrešku 
na Sitne

Nový prístrešok na Sitne  foto Archív CHKO ŠV
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nadmerný počet náv-

števníkov v  mestách a  problémy 

s  tým spojené, udržateľný cestov-

ný ruch a  pod, ktoré ponúkali rie-

šenia vzniknutých problémov a  si-

tuácií, s ktorými sa stretáva väčšina 

miest svetového dedičstva. Súčas-

ťou kongresu bola aj prehliadka his-

torického mesta Krakov a jeho his-

toricky zaujímavých častí. Krakov 

je nádherné mesto, ktoré má čo po-

núknuť svojim návštevníkom, čo je 

všeobecne známy fakt, pretože cen-

trum bolo plné ľudí všemožných ná-

rodností. V rámci kongresu sa usku-

točnili stretnutia miest jednotlivých 

regiónov. Na regionálnom stretnutí 

regiónu strednej a východnej Euró-

py sa riešilo ponechanie sídla regi-

onálneho sekretariátu v Budapešti, 

návrh témy budúceho svetového 

kongresu a  poskytnutie informá-

cií na internetovú stránku regiónu, 

ktorá je spustená od minulého roka. 

Členovia Organizácie miest svetové-

ho dedičstva (OMSD) si volili novú 

Radu riaditeľov, riaditeľa Organizá-

cie miest svetového dedičstva, ako 

aj miesto konania 16. svetového 

kongresu. Tiež oznámili meno no-

vého generálneho tajomníka OMSD 

z dôvodu, že súčasný generálny ta-

jomník Denis Ricard odchádza do 

dôchodku. OMSD je veľmi aktívna 

organizácia, ktorá má niekoľko za-

ujímavých projektov. Medzi nimi aj 

Cena J. P. Alliera – ocenenie za naj-

lepšie zachovanie/rekonštrukciu/

ochranu svetového dedičstva a  sú-

ťaž videí pre mládež s názvom „Keby 

som mal/a  jeden deň v  meste svetové-

ho dedičstva...“. Na kongrese vyhlási-

li výsledky aj týchto súťaží. Na záver 

kongresu sa konalo valné zhromaž-

denie OMSD, na ktorom všetky regi-

onálne sekretariáty predstavili akti-

vity miest patriacich pod jednotlivé 

sekretariáty. Banská Štiavnica patrí 

medzi aktívnych členov organizácie, 

najmä zapájaním sa do projektov 

zameraných na deti a  mládež, me-

dzi nimi aj medzinárodná výtvarná 

súťaž Svetové dedičstvo očami detí.

Henrieta Godová

NOVINKY

�1.str.

Študenti gymnázia si pre 

nich pripravili scénku Modern King 

Lear v  angličtine, ktorá mala veľký 

úspech. Tiež ochutnali typické slad-

kosti a syry z Lotyšska a Maďarska, 

ale nechýbala príležitosť ochutnať aj 

slovenské špeciality. Tiež riešili ne-

ľahké úlohy súvisiace so svetovým 

dedičstvom, ako city game a  prí-

pravu výletu po všetkých zúčastne-

ných mestách, vrátane programu, 

rozpočtu, dopravy a ubytovania pre 

celú skupinu. Vyskúšali si pečenie 

štiavnického chleba, výrobu pláten-

ných tašiek s tradičnými i netradič-

nými vzormi a ryžovanie zlata. Na 

záver sústredenia absolvovali ná-

ročný kvíz zameraný na vedomos-

ti o mestách a krajinách, z ktorých 

účastníci pochádzali. Počasie von-

kajším aktivitám neprialo, ale aj na-

priek tomu si študenti, ich učitelia 

a koordinátori projektu sústredenie 

užili naplno. Projekt tiež splnil cieľ 

vzájomného spozná-

vania svojich kultúr 

a  účastníci projek-

tu hneď nadviaza-

li priateľstvá, využi-

li znalosť angličtiny, 

zistili, ako vedia pra-

covať v tímoch zlože-

ných z  rôznych národností. Chceli 

by sme sa poďakovať všetkým, ktorí 

pomohli s realizáciou projektu. Zá-

roveň pokračuje aj medzinárodný 

projekt pre žiakov základných škôl, 

ktoré sústredenie sa uskutoční kon-

com augusta v Budapešti.

Henrieta Godová

�1.str.

15. svetový kongres 
Organizácie miest svetového dedičstva 

Ďalší úspešný medzinárodný projekt

V nedeľu 9.6.2019 sa počas 

spomienkovej jazdy po 

Slovensku na jeden deň 

v Banskej Štiavnici zastavil 

vlak s názvom Legiovlak. 

Ide o repliku vlaku, v ktorom dva roky 

žili československí vojaci počas ich 

nechceného pobyt na Sibíri v rokoch 

1918 – 1920. Vrchným veliteľom toh-

to vojska bol gen. M. R. Štefánik, kto-

rý légie v Rusku aj osobne navštívil.

Podujatie ráno o 10:00 otvorila hudba 

Armády SR a vlak bol privítaný s vo-

jenskými poctami. Celý deň si potom 

návštevníci mohli prezerať jednotlivé 

vagóny prestavené na dielne, nemoc-

nicu, bojové vozne, ubytovacie vozne, 

obchod či vozeň veliteľa. Atmosféru 

výborne dotvárali vojaci v  dobových 

uniformách. Za celý deň si vlak priš-

lo pozrieť vyše 700 záujemcov. Toľko 

návštevníkov si naša železničná stani-

ca nepamätá už dlhé roky.

Dojímavým momentom na nedeľ-

nej stanici boli chvíle, keď Štiavniča-

nia v archívoch Legiovlaku našli infor-

mácie o svojich predkoch, ktorí v ňom 

počas vojny žili. Napríklad Pani Píšo-

vá z Ružovej ulice tu takto našla staré-

ho otca, s podrobnosťami o jeho poby-

te v Rusku (Jiří Šmikala, ročník 1874).

Niekoľko faktov z pobytu ČS vojakov:

Spolu využívali vyše 10.000 vagónov, 

vlaky boli roztiahnuté na území aj 

2000 km od seba (ako od nás do Špa-

nielska). Presúvali sa 2 roky po Sibír 

v obrovských kolónach.

Vojakov v  Ruských légiách bolo 

70.000, z  toho asi 7.000 Slovákov. 

Dnešná celá slovenská armáda má 

12.000 vojakov. Po dvojročnom ča-

kaní na návrat domov krátkou cestou 

cez Moskvu (2000km), to vojaci vzda-

li a išli domov cez Kanadu a Singapúr, 

čo je asi 30.000km.

V Rusku sa naši vojaci zapojili do via-

cerých bojov a boli relevantnou vojen-

skou silou.

Hlavnými partnermi podujatia boli 

Vlády SR a ČR a lokálnym partnerom 

Poisťovňa Generali a Združenie turiz-

mu BŠ. 

Martin Macharik

Legiovlak v Banskej Štiavnici 
navštívilo vyše 700 návštevníkov

Zámer predaja 
majetku Mesta Banská Štiavni-

ca č.18/2019

Predmet predaja 

bytov v  bytovom dome súp. č.11 

na ul. Nám. sv. Trojice č.7 v Banskej 

Štiavnici, a to: 

• bytu č.2/A  nachádzajúceho sa 

na 2.posch. bytového domu 

súp. č.11 na ul. Nám. sv. Troji-

ce č.7, spoluvlastníckeho podie-

lu na spoločných častiach a spo-

ločných zariadeniach domu 

a  na príslušenstve vo veľkosti 

5359/115800 a  spoluvlastníc-

keho podielu na pozemku par.č. 

CKN 3199/1 vo výmere 652m2, 

zastavané plochy a nádvoria, na 

ktorom je bytový dom postave-

ný, vo veľkosti 5359/115800.

Nehnuteľnosti sú vedené na Ka-

tastrálnom odbore Okresné-

ho úradu v Banskej Štiavnici na 

LV č. 6562 (pod B1 v celosti) pre 

okres Banská Štiavnica, obec 

Banská Štiavnica, k.ú. Banská 

Štiavnica.

Ide o  majetok, ktorý je pre 

Mesto Banská Štiavnica nadby-

točný a neupotrebiteľný.

Spôsob predaja majetku ako prí-

pad hodný osobitného zreteľa za 

cenu určenú dohodou vo výške 

0,03€ do vlastníctva:

• bytu č.2/A  nachádzajúceho sa 

na 2.posch. bytového domu 

súp. č.11 na ul. Nám. sv. Troji-

ce č.7, spoluvlastníckeho podie-

lu na spoločných častiach a spo-

ločných zariadeniach domu 

a  na príslušenstve vo veľkosti 

5359/115800 a  spoluvlastníc-

keho podielu na pozemku par. č. 

CKN 3199/1 vo výmere 652 m2, 

zastavané plochy a nádvoria, na 

ktorom je bytový dom postave-

ný, vo veľkosti 5359/115800 do 

vlastníctva Mariána Maruniaka, 

rod. Maruniak, trvalo bytom 

Nám. sv. Trojice 11/7, 969 01 

Banská Štiavnica.

Zámer na prevod citované-

ho majetku bol schválený uzne-

sením MsZ č.72/2019 zo dňa: 

28.5.2019.

Spôsob predaja a dôvody predaja sú 

zverejnené na úradnej tabuli mes-

ta a na www.banskastiavnica.sk.

Bližšie informácie k  zámeru pre-

daja majetku Vám v  prípade zá-

ujmu poskytneme na Mestskom 

úrade v  Banskej Štiavnici, odd. 

právnom a  správy majetku, tel.: 

045-6949642, email: martina.

oravcova@banskastiavnica.sk.

MsÚ
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PSSST! Drieňová. Taký je názov 

podujatia, ktoré sa 14. a 15.6. 

2019 uskutoční na najväčšom 

banskoštiavnickom sídlisku. 

Jeho názov vystihuje skutočnosť, že 

podujatie, ktoré je súčasťou projektu 

Mesto kultúry 2019, nemá ambíciu 

byť hlasné a  okázalé, ale skôr nená-

padne ponúknuť miestnym súčasné 

umenie a  komunitné aktivity. Akcia 

vznikla v  spolupráci mestského úra-

du, oddelenia kultúry, športu a medi-

álnej komunikácie a  vizuálnej umel-

kyne a  pedagogičky Dany Iliášovej 

Mazalovej. Tá počas niekoľkých me-

siacov systematicky zbierala podnety 

obyvateľov sídliska formou ankety či 

osobných stretnutí a na ich základe sa 

kreoval program akcie. Jedným z naj-

podstatnejších zistení bol fakt, že pre 

Drieňovčanov sa pojem kultúra spája 

často s kultúrou prostredia, v ktorom 

žijú. Aj preto je súčasťou akcie aj výzva 

organizátorov na upratovanie okolia 

panelákov, stojísk, pivníc... Za týmto 

účelom budú pristavené veľkokapacit-

né kontajnery. Tí, ktorí vzorne udržia-

vajú poriadok vo svojom okolí dlho-

dobo môžu prísť k predajni Jednota, 

kde budeme spoločne maľovať záb-

radlie pri chodníkoch. V sobotu v čase 

od 9.00 do 12.00 hod. budeme mať na 

sídlisku svoju hliadku, ktorá tých, čo 

budú pracovať na skrášlení okolia od-

mení lístkom na chutný guláš.

Ak máte vo svojich šatníkoch, poli-

ciach, pivniciach či domácnostiach 

veci, ktoré vám je ľúto vyhodiť, no ne-

potrebujete ich, môžete ich priniesť 

v sobotu na našu burzu, ktorá sa bude 

konať pri supermarkete Tesco. Pekné 

veci môžete vymeniť za iné, či ich da-

rovať niekomu, komu sa budú páčiť. 

Aj takto spoločne ochránime životné 

prostredie. O tom, ako ho budú chrá-

niť Technické služby nám príde po-

vedať Miloš Veverka, ktorý predstaví 

miestnym pripravovaný zber biood-

padu. A  samozrejme radi privítame 

každého, kto by sa chcel prezentovať 

svojou šikovnosťou, tým, čo robí pre 

verejnosť, prípadne hľadá partnerov 

a priateľov pre svoj projekt.

Veríme, že významným dňom pre síd-

lisko bude už piatok 14.6. Práve vtedy 

otvoríme nové malé centrum s  ná-

zvom Bod K., miesto kultúry a komu-

nity sídliska Drieňová. Nachádzať sa 

bude v Materskej škole na ulici Brat-

ská a bude aj po skončení podujatia 

slúžiť verejnosti. V úvodnom progra-

me vystúpia detičky z materskej ško-

ly, skúsené tanečníčky z  Centra voľ-

ného času, ochutnáme fantastické 

škôlkarske pomazánky a  dozvieme 

sa čosi o tom, ako vznikal festival, či 

ako po sídlisku putovala bonboniéra. 

Chýbať nebude ani vyhodnotenie sú-

ťaže o  najkrajšiu predzáhradku, pri-

čom sa mimoriadne tešíme, že ceny 

do tejto malej súťaže venoval obchod 

Dužina (ktorému touto cestou aj ďa-

kujeme). V piatok otvorí Drieňová aj 

svoju novú galériu. Netradičnú, exte-

riérovú, na stojiskách. Svietiť na nich 

budú fotografi e Vandy Mesiarikovej, 

ktorá sa snažila vyrovnať so zadaním 

spracovať to, čo majú radi alebo nao-

pak neznášajú Drieňovčania.

Sobotný program už okrem spomí-

naného upratovania určite oživia ta-

nečné performance v  podaní Divad-

la Štúdio tanca z Banskej Bystrice či 

netradičná pochôdzka po sídlisku 

v podaní známych hercov. Interaktív-

ne umelecké diela čerstvých absolven-

tom VŠVÚ budú nenápadne roztrú-

sené po zákutiach Drieňovej a hľadať 

ich pomôže mapa. Pre deti sa budú 

čítať rozprávky či počúvať platne, pre 

väčších je pripravené umenie žonglo-

vania s Maťom Herianom, mamičky 

sa iste radi zapoja do tvorivých diel-

ní. Odvážni sa nechajú potetovať he-

nou a na záver sa tí najmenší stretnú 

pri bábkovom divadle o psíčkovi a ma-

čičke. Koniec dňa strávime pri preze-

raní starých drieňovských fotografi í, 

ktoré v  minulosti pre OZ Štokovec, 

priestor pre kultúru zhromaždil ume-

lec Juraj Gábor. Drieňovú tak čaká 

nezabudnuteľné dvojdnie – a my ve-

ríme, že si v ňom každý nájde kúsok 

umenia a radosti. Podujatie je súčas-

ťou projektu Banská Štiavnica 2019: 

Renovácia identity, ktorý z verejných 

zdrojov podporil Fond na podporu 

umenia. Podrobné informácie nájde-

te aj na mestokultury.sk.

Program:

14.6. piatok

10.00 – 15.00 Vyplotenie / detské ih-

risko Drieňová. Staňte sa tvorcami 

umeleckého diela land art a  oživte 

priestor, ktorý navštevujú naši naj-

menší. Vymeňte na pár minút hoj-

dačky a preliezky za netradičné plete-

nie plota.

11.00 Pozdrav pre seniorov / Mater-

ská škola Drieňová. Medzigeneračný 

priateľský pozdrav škôlkarov.

14.30 Záhony / detské ihrisko Drie-

ňová. Deti a mamičky si spoločne vy-

tvoria nový záhon na detskom ihris-

ku. Zabávajme a učme sa hrou. Prežijú 

bylinky toto leto? Rozhodnete vy 

a váš vzťah k blízkemu okoliu.

15.30 Otvorenie centra Bod K. / Ma-

terská škola Drieňová. Slávnostné 

otvorenie nového malého kultúrne-

ho a  komunitného bodu na sídlisku 

Drieňová. Predstavenie plánu činnos-

ti, otvorenie výstavy fotografi í detí zo 

sídliska, vystúpenie detí z Materskej 

školy Drieňová, ochutnávka škôlkar-

skych pomazánok, otvorenie Galé-

rie Stojiská s  prvou výstavou Vandy 

Mesiarikovej, vystúpenie tanečné-

ho súboru CVČ Applause. Vyhodno-

tenie súťaže o najkrajšie okolie pane-

láku, rozprávanie príbehu putovnej 

bonboniéry a deti, čítajúce iným de-

ťom. Predstavenie aktivít spoluautor-

ky dramaturgie podujatia Dany Iliášo-

vej – Mazalovej.

15.6. sobota

9.00 – 12.00 Veľké malé upratovanie 

/ sídlisko Drieňová. Vyjdite so sused-

mi von a prispejte k skrášleniu svojho 

okolia! Vyčistime spolu stojiská, očis-

time svoje blízke okolie a  porozprá-

vajme sa medzi sebou. Koho prichy-

tí naša hliadka pri činnosti, nemusí sa 

obávať o obed – dostane od nás chut-

ný guláš!

10.00 Joga na desiatu / Materská ško-

la Drieňová (Bod K.). Príďte si s nami 

roztiahnuť svaly pri cvičení jogy v den-

nom živote. Vedie Hubert Hilbert ml., 

vhodné aj pre začiatočníkov.

10.00 – 18.00 Centrum výmeny / ul. 

L. Svobodu (vedľa SM Tesco). Výmen-

ná burza oblečenia, nábytku, kníh, 

platní, kvetov, skúseností, zručnos-

tí, maškŕt, receptov a všetkého mož-

ného. Stretnutie s ľuďmi, ktorí robia 

niečo pre iných a  robia mesto kraj-

ším. Predstavenie miestnych šikovní-

kov. Trh, na ktorom sa nepredáva, len 

vymieňa. Nebehajte po obchodoch. 

Vymeňte svoj starý behúň, alebo tra-

dičnú utierku za originálnu s  vašim 

pohľadom na Drieňovú. 

10.30, 13.30, 15.30, 17.30 Dar pre 

Banskú Štiavnicu / sídlisko Drieňová

Divadlo Štúdio tanca, profesionálne 

tanečné divadlo, prináša súčasný ta-

nec aj na sídlisko Drieňová do vášho 

mesta.

13.00, 15.00 Čo si šepká Drieňová?/

sídlisko Drieňová. Netradičné po-

chôdzkové divadlo v zákutiach sídlis-

ka. Účinkujú Marek Majeský, Marián 

Labuda, Štefan Richtárech, Diana Mi-

narovičová, Jana Pilzová a  študenti 

AU Banská Bystrica.

10.00 – 16.00 346 / sídlisko Drieňová

Čo je pre vás kultúra? Odpovedzte 

nášmu fotografovi Jánovi Viazanič-

kovi a staňte sa súčasťou galérie 346 

Mesta kultúry. Projekt 346 realizuje 

OZ Štokovec, priestor pre kultúru.

10.00 – 18.00 Sídlisko s  výhľadom/

Galéria Stojiská. Výstava fotograf-

ky Vandy Mesiarikovej, refl ektujúcej 

pohľad miestnych na priestor, v kto-

rom žijú. Premení umenie stojiská na 

ozajstnú galériu? Pomôcť tomu môže 

každý, kto zachová miesto zberu od-

padov čisté a poriadené – ako v sku-

točnej galérii.

10.00 – 18.00 Kaviareň na klzisku / ul. 

Energetikov (bývalé klzisko). Navštív-

te našu mobilnú kaviareň, poseďte 

s priateľmi i neznámymi a prečítajte 

si dobrú knihu či vypočujte príjemnú 

tichú hudbu. Ak máte chuť, doneste 

aj vlastný koláčik na výmenu s ostat-

nými.

10.00 – 18.00 Výberové ticho / sídlis-

ko Drieňová. Site-specifi c intervencie 

na vybraných miestach sídliska. In-

teraktívne zvukové objekty a  situá-

cie, otvorené voľnému zaobchádzaniu 

a experimentovaniu. 

10.00 – 16.00 Otvorené hodiny 

v Centre voľného času / ZŠ J. Kollára 

(CVČ). Prezentácia činnosti CVČ vo 

forme tanečných workshopov, urče-

ných najmä pre deti a mládež. Príďte 

sa zapojiť aj vy!

14.00 Túto nevymením! / Materská 

škola Drieňová. Aké knihy čítate? Do-

neste svoje obľúbené knihy a podeľte 

sa o zážitok z nich s ostatnými. Čítať 

vám bude niekto, koho pozná takmer 

každý.

16.00 Detské čítanie do bodky / Ma-

terská škola Drieňová. Usaďte sa a po-

norte sa do sveta fantázie. Čítanie pre 

deti.

13.00 – 18.00 Maťo Herian / Detské 

ihrisko. Tichý žonglérsky workshop 

s  Maťom. Dokáže naozaj žonglovať 

so všetkým? Vymeňte mu žonglérske 

pomôcky za niečo originálne a otes-

tujte jeho schopnosti. Alebo sa len 

k nemu pridajte a naučte sa základ-

né triky.

18.00 Ako psíček a mačička / Mater-

ská škola Drieňová (Bod K.). Bábkové 

predstavenie prešovského divadla Ba-

badlo. Príbeh ponúka detskému divá-

kovi originálne moderné príbehy bu-

dujúce na etických princípoch ľudovej 

slovesnosti. 

19.00 Fotky z vašich šufl íkov / Mater-

ská škola Drieňová (Bod K.). Projek-

cia starých záberov zo sídliska Drieňo-

vá. Fotografi e zozbieral Juraj Gábor 

pre projekt Piknik na Drieňovej, kto-

rý v roku 2012 realizovalo OZ Štoko-

vec, priestor pre kultúru.

Zmena programu vyhradená.

Odd. KŠaMK

Drieňová zažije svoj prvý festival
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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 za 

predchádzajúci rok. 

Každý užívateľ dostal vyúčtovanie, 

a preto nás zaujímalo, čo takého vy-

účtovanie obsahuje, aby ho každý 

správne pochopil a porozumel mu. 

Preto sme sa opýtali konateľa Byto-

vej správy, s.r.o., v Banskej Štiavni-

ci RNDr. Pavla Bačíka a položili mu 

pár otázok:

1. Pán konateľ, čo všetko sa na-

chádza vo vyúčtovaní bytov a by-

tových 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 stra-

ne sa spočítajú predpísané zálohové 

platby. Do rozdielu medzi nákladmi 

a zálohami sa započíta stav na kon-

te užívateľa bytu k 30.4. a vlastní-

kom bytu sa započíta aj stav na kon-

te fonde údržby, prevádzky a opráv. 

Výsledkom je konečná hodnota, 

preplatok alebo nedoplatok. Ten-

to výsledok je ovplyvnený výškou 

zálohových platieb, ktoré užívateľ 

bytu zaplatil a výškou nákladov za 

služby spojené s užívaním konkrét-

neho bytu.

2. Pri nezrovnalostiach, odchýl-

kach nameraných hodnôt pri od-

pisovaní, na koho je potrebné sa 

obrátiť?

Akékoľvek nezrovnalosti vo vyúč-

tovaní je potrebné riešiť so správ-

com. Podstatné údaje na vyhotove-

nie vyúčtovania dostávame priamo 

od vlastníkov, od zástupcov vlastní-

kov jednotlivých bytových domov. 

Ak má užívateľ bytu nezrovnalos-

ti v spotrebe vody, je potrebné, aby 

prišiel k nám. Vieme pozrieť a po-

rovnať spotrebu vody za niekoľ-

ko rokov dozadu. Naša spoločnosť 

ponúka vlastníkom bytov možnosť 

diaľkového odpočtu spotreby vody. 

Niektoré domy už na diaľkový od-

počet spotreby teplej a  studenej 

vody prešli. Máme vlastnú odpoč-

tovú sadu a  odpočet robíme sami. 

Stačí nám prejsť po chodbe domu 

a odpočítame stav na všetkých vo-

domeroch. Snímače zachytia spot-

rebu po mesiacoch, prípadnú mani-

puláciu s vodomerom, spätný chod 

vodomeru. Odpočet vieme jedno-

ducho vykonať aj uprostred roka 

bez potreby vstupu do bytu. Nie-

kedy veľké problémy pri spotre-

be studenej vody robí aj pokazený 

splachovač. Aj pri nebadateľnom 

pretekaní splachovača dochádza 

k niekoľkonásobnej spotrebe vody.

3. Ak užívatelia majú preplatky, 

príp.  nedoplatky,  ako majú po-

stupovať, dokedy ich treba uhra-

diť, príp. kedy budú vyplatené 

(v hotovosti, na účet)?

Tento rok vyplatíme svojim klien-

tom preplatky v  rekordnej výške 

227 369€. Preplatky budú pouká-

zané užívateľom bytov postupne 

po 15.6. – po uplynutí reklamač-

nej doby. Užívateľom, ktorí platia 

zálohové platby prevodom z  účtu, 

bude preplatok automaticky vráte-

ný na ich účet do 30.6.2019. Užíva-

telia, ktorí platia poštovou poukáž-

kou, prípadne vkladom na bankový 

účet, si znížia svoje úhrady do vy-

rovnania preplatku v nasledujúcich 

mesiacoch alebo im preplatok bude 

vrátený poštovým poukazom na 

výplatu adresátovi v hotovosti pro-

stredníctvom Slovenskej pošty. Tak 

ako to robia iné spoločnosti. Pod-

ľa 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.

4. Ako predpokladáte, že sa bude 

vyvíjať cena tepla v tomto roku?

Bytová správa, s.r.o., je dodáva-

teľom tepla do bytových domov 

v  Banskej Štiavnici. Teplo Byto-

vá správa, s.r.o., dodáva za 

cenu schválenú Úradom pre 

reguláciu sieťových odvetví 

(URSO). Cenu tepla schva-

ľuje URSO ako maximálnu, 

túto cenu výrobca tepla ne-

smie prekročiť. Po ukončení 

roka sa do konca marca vy-

počíta skutočná cena tepla 

na základe skutočných ná-

kladov na výrobu tepla. Táto 

skutočná cena môže byť len 

nižšia alebo rovná ako úra-

dom stanovená maximál-

na cena. Spoločnosť Bytová 

správa, s.r.o., vyrába a dodá-

va teplo do domácností dl-

hodobo s  najnižšou cenou 

v celom regióne. V roku 2018 boli 

zvýšené ceny energií a aj plynu na 

svetových burzách. Toto z  výšenie 

cien plynu sa premietlo aj do ceny 

tepla a  bude predstavovať navýše-

nie v  rozmedzí od 15 do 20%. Či 

budú na budúci rok preplatky alebo 

nedoplatky bude závisieť aj od po-

časia a  aj od správania sa užívate-

ľov bytov.

5. V prípade otázok, koho môžu 

klienti kontaktovať?

Skončila vykurovacia sezóna. Vlast-

níci, ktorí plánujú výmenu radiá-

torov by ju mali realizovať teraz, 

od 1.6.2019, najneskôr však do 

31.8.2019, mimo vykurovacej se-

zóny. Po tomto termíne nebude 

možné manipulovať s  vykurova-

cou sústavou okrem nutného od-

stránenia havarijných stavov. Túto 

výmenu je potrebné vopred do-

hodnúť s  príslušným správcom. 

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, 

0903696183, konatel@bsbs.sk.

Za aktuálne informácie poďakoval

Michal Kríž

Vyúčtovanie služieb za užívanie bytov 
a bytových domov

14. – 15.6. Psst! Drieňová. Tichý 

festival. Sídlisko Drieňová. BŠ, od 

16:00.

14. – 16.6. Divadelný festival Vlno-

plocha. S  podtitulom Nežná. Cen-

trum BŠ, od 21:00.

14.6. Vernisáž inštalácie Th ink 

Freedom. Slávnostné otvorenie. 

Schemnitz Gallery, A. Sládkoviča 2, 

BŠ, 10:30.

Koncert: Musica Aeterna – Sláčiko-

vý fenomén. Hudba 17. stor. Starý 

zámok, Starozám. 11, BŠ, 18:00.

15.6. Nočný výstup na Sitno. Adre-

nalínová turistika. Parkovisko Počú-

vadlo/Horná krčma Ilija, 1:00.

Viva il canto. Prehliadka a súťaž spe-

váckych zborov. Evanjelický kostol. 

Rad. nám. 13, BŠ, 13:00.

Štiavnica nielen strieborná alebo 

Mešťania, básnici a  Náckovia. Po-

ulič. predstavenie. Rad. nám., BŠ, 

16:00.

Vernisáž výstavy: Rita Koszorús – 

Berliner Luft. Otvorenie výst. Art 

Cafe, Akad. 2, BŠ, 18:00.

Koncert: Silné Vetry. Dobrá zába-

va a pečené prasa pri vode. Terasa 

u Blaškov, Počúv. jazero, BŠ, 18:00.

18.6. Utorkové rozprávkovanie 

v  knižnici. Čítanie detských rozp. 

MsK, Nám. sv. Troj. 3, BŠ, 10:00.

19.6. Geobádateľňa pre všetkých. 

Pokusy a tvorivé dielne. SBM – Min. 

expo., Nám. sv. Troj. 6, BŠ, 13:00.

Autorské čítanie: Tomáš Ulej. Pred-

st. laureáta Ceny I. Kraska. KC Eleu-

zína, Hor. ruž. 1, BŠ, 19:00.

20.6. Zvuk for Štiavnica. Mestský 

hudob. festival. Centrum BŠ, od 

19:00.

Noche Argentina. Noc argentínskej 

kultúry. KC Eleuzína, Hor. ruž. 1, 

BŠ, 19:30.

Koncert: Gladia Moony. Synthpop. 

vystúpenie. Art Cafe, Akad. 2, BŠ, 

22:00.

Región Banská Štiavnica

Pobyt
Slovenský zväz telesne postihnu-

tých v  Banskej Štiavnici oznamuje 

svojim členom, že organizuje rekon-

dičný pobyt v Hokovciach v termíne 

22. – 28. septembra 2019. Cena 

pobytu je 170€ a polovicu ceny, 85€ 

je potrebné zaplatiť do konca júna 

v  kancelárii. Bližšie info na tel. č.: 

045/692 08 75 počas úradných ho-

dín, (v  pondelok, utorok a  stredu) 

v čase od 8:00 – 14:00 hod. 

Výbor ZO SZTP Banská Štiavnica
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Pred 107. rokmi sa v dome nad 

Trojicou na ul. Pod Červenou 

studňou narodil Dežo 

Hoffmann. 

Osobnosť, ktorá Banskú Štiavnicu 

a tiež celé Slovensko preslávila vo veľ-

kom svete. V tomto dome sa narodil 

do židovskej rodiny 24.5.1912. V na-

šom meste nezotrval síce dlho, ale aj 

on je súčasťou približne 250 ročnej 

histórie tohto domu. Potom, ako sa 

s matkou presťahovali do Žiliny, do-

stal sa do Prahy, kde sa prvýkrát do-

stal do profesionálneho fi lmového 

štábu. Jeho kroky ďalej viedli do Pa-

ríža, kde mohol ďalej rozvíjať svoj ta-

lent vo svetoznámej fi lmovej spoloč-

nosti Century Fox. Odiaľ sa dostal 

do Barcelony, kde natáčal španielsku 

občiansku vojnu, počas ktorej došlo 

k bodu zlomu. V priebehu bojov sa 

mu rozbila kamera a Dežo bol núte-

ný siahnuť po svojom fotoaparáte. 

Odteraz nehovoríme o  kamerama-

novi Dežovi Hoff mannovi, ale o fo-

tografovi, z  ktorého sa v  priebehu 

rokov stala svetová špička. Po mno-

hých peripetiách sa nakoniec usadil 

v Anglicku, kde si otvoril fotoštúdio. 

Medzi jeho klientov patrili bežní lo-

kálni umelci, avšak osudovou sa mu 

stala spolupráca s  dovtedy nezná-

mou kapelou Th e Beatles. Prvé zábe-

ry Beatles ho preslávili a v krátkom 

čase sa pred jeho objektívom vystrie-

dali hviezdy šoubiznisu ako Frank 

Sinatra, Roling 

Stones, Marylin 

Monroe či Luis 

Amstrong. Zau-

jímavosťou je to, 

že tieto hviezdy 

častokrát cie-

lene vyhľadá-

vali Deža a  nie-

len Dežo ich. 

Vhodným prí-

kladom je napr. 

to, že Frank Si-

natra bol ochot-

ný letieť z  New 

Yorku do Londýna, len aby ho odfo-

til práve tento štiavnický rodák. Na-

priek nespornému úspechu za hra-

nicami Slovenska nikdy nezabúdal 

nato, kde má svoje korene. Len vďa-

ka nemu sa podarilo na Bratislav-

skú lýru, v tom čase úspešnú spevác-

ku súťaž, pozvať hviezdy populárnej 

hudby, medzi ktorými boli Cliff  Ri-

chard, Shadows a Sandie Shaw.

Akú spojitosť má tento fotograf 

s Banskou Štiavnicou?

Odpoveď nájdete v  jeho rodnom 

dome, ktorý momentálne rekon-

štruujú 2 Štiavničania, bratia Michal 

a  Šimon Šafařík. Po dhých rokoch, 

kedy bola táto národná kultúrna pa-

miatka v dezolátnom stave, sa jeho 

majitelia pustili do rozsiahlej rekon-

štrukcie rodného domu Deža Hoff -

manna, ktorej výsledok uvidíte už 

v priebehu tohto leta.

A načo sa môžete tešiť?

Okrem záchrany ďalšej historickej 

pamiatky v  centre mesta sa môže-

te tešiť na prvé múzeum Deža Hoff -

manna na svete. V dome uvidíte ori-

ginálne fotografi e, ktoré nadchli celý 

svet. Tento projekt momentálne 

súťaží medzi ostatnými projektmi 

z Česka a Slovenska o fi nančnú pod-

poru na záchranu a vytvorenie toh-

to múzea. Majitelia spustili fi nančnú 

zbierku, ktorá potrvá do 5.7. V prí-

pade záujmu môžete kontaktovať 

majiteľov. Ak by chcel tento odvážny 

projekt niekto z Vás podporiť, či už 

materiálne, fi nančne alebo vlastný-

mi rukami, môžete tak urobiť a kon-

taktovať týchto nadšencov na tel.č.: 

0902 477 085.

Z  osobného rozprávania Šimona 

a Martina Šafaříka spracoval

Michal Kríž

Štiavničan, ktorý dobil svet

Seniori z DC Štefultov zavítali 

3. júna na návštevu do 

materskej školy, s ktorou už 

dlhé roky udržujú aktívnu 

spoluprácu. 

Popoludní, keď sa detičky už vyspa-

li, zobrali sme malé darčeky vlast-

noručne našou členkou urobené 

a  navštívili sme MŠ na Štefultove, 

ktorá je blízko nášho centra.

Už pri vchode do dvora nás priví-

tali krásne vybudované bylinkové 

záhony a  z  okien vykúkali zveda-

vé hlavičky detí. Teraz sme detičky 

aj my prekvapili s  malým kultúr-

nym programom, ktorý pripravi-

li naše členky. Po úvodnom prího-

vore k sviatku MDD sme zaspievali 

pieseň, neskôr krásnu báseň zareci-

tovala jedna z  našich členiek, opäť 

sme si spoločne zaspievali aj s deťmi 

a záverom si naša členka pripravila 

krátku ukážku zo známej rozprávky, 

ktorá slúžila aj ako menší hlavolam, 

či ju poznajú. Nakoniec prišiel rad 

na rozdanie darčekov, či už v podo-

be malých hračiek alebo aj sladkos-

tí. Porozprávali sme sa o našej ďalšej 

spolupráci na nasledujúce obdobie 

a plní nových zážitkov a spoločných 

plánov do budúcnosti sme sa rozlú-

čili fotografi ou. Za Denné centrum 

Štefultov

Viera Chladná

Seniori z Denného centra Štefultov 
na návšteve v materskej škole

Seniori v MŠ na Štefultove  foto Archív DC2 Štefultov

Súťaž v reze 
stromov 
vo Svätom Antone

SZZ republikový výbor Bratislava 

so spoluprácou poľnohospodár-

skej univerzity FZKI – Nitra usku-

točnili súťaž v reze ovocných stro-

mov, ktorá sa konala vo  Svätom 

Antone dňa 23.3.2019 v ovocnom 

sade u  p. Kondeka. Súťaže sa zú-

častnilo 34 záhradkárov z 23 okres-

ných výborov. Na súťaži sa striha-

li 4 stromy v tváre štíhle vreteno. 

Na 1. mieste sa s počtom 56 bodov 

umiestnil Michal Chylo z Levíc. Sú-

ťaže sa zúčastnili aj naši členovia 

SZZ – ZO v  Štefultove, ktorí ob-

sadili: Ján Mojžiš 6. miesto s poč-

tom 52 bodov a Tomáš Krajčov 19. 

miesto s počtom 36 bodov. Týmto 

im gratulujeme a chceme pripome-

núť, že súťaže sa naši členovia zú-

častnili len 2. krát, čo sú vynikajúce 

výsledky našich mladých záhrad-

károv. Poďakovanie patrí Mestu 

Banská Štiavnica za fi nančný prí-

spevok na usporiadanie tejto akcie. 

Michaela Mojžišová

Alfred 
Hitchcock 
a Traja pátrači – vernisáž výstavy 

ilustrácií 

Kultová séria vzrušujúcich knižných 

príbehov o troch chlapcoch – detek-

tívoch, mnohým z nás zásadne vstú-

pila do života. Zrazu sme boli zveda-

vejší, odvážnejší, slobodnejší. Mali 

sme chuť pátrať a pýtať sa na nové 

súvislosti. Príbehy naviac dopĺňa-

li fantastické ilustrácie Jozefa Ces-

naka a  Mariána Oravca. Dokonalo 

prepracované perokresby s  rafi no-

vane použitou farbou. Ilustrácie do-

kázali s  čitateľom spolupracovať, 

udržiavať ho v pozornosti, gradovať 

a umocňovať dej príbehu.

Srdečne pozývame na otvorenie vý-

stavy originálov ilustrácií do Kabi-

netu ilustrácie IX, kde bude uvedená 

kolekcia diel Jozefa Cesnaka a Ma-

riána Oravca – Alfred Hitchcock 

a  Traja pátrači. Vernisáž sa usku-

toční v  piatok 21.6.2019 o  17.00 

hod v Galérii Jozefa Kollára, na Ná-

mestí sv. Trojice 8. Výstava potrvá 

do 29.9.2019. Podujatie Slovenské 

banské múzeum realizuje v  spolu-

práci s galériou Toto! je galéria, pro-

jekt je realizovaný vďaka podpore 

Fondu na podporu umenia.

Iveta Chovanová, SBM
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"Svätojánska noc 

má svoju moc...", 

alebo aj obdobie, 

kedy počas 

letného slnovratu 

deň zvíťazí nad 

nocou v sebe od 

nepamäti nieslo istú 

magickosť.

Týmto by sme všetkých 

radi pozvali na podu-

jatie Čarojánska moc, 

ktoré sa bude konať 22. 

júna od 15:00 v  areá-

li amfi teátra v obci Pod-

horie. Na návštevníkov 

čaká bohatý program, 

plný workshopov, ján-

skych folklórnych vy-

stúpení, ktorý o  19:00 

uzavrie beseda známej 

etnologičky Kataríny 

Nádaskej. Spolu sa na-

učíme načo a ako sa po-

užívali jánske bylinky, 

ako sa varí svätojánsky 

čaj, ako sa vyrába do-

máca kozmetika z  by-

liniek, ale aj ako veš-

tiť z  kariet. Ako bonus 

si každý môže vyskú-

šať maľovanie na tvár, 

tetovanie hennou ale-

bo sa opýtať veštici na 

svoju budúcnosť. Ne-

chajte sa zlákať, tešíme 

sa na Vás!

Región 

Banská Štiavnica

OZNAMY

Spomienka

„To, že sa rana 

zahojí, to je len 

klamné zdanie. 

V srdciach nám 

bolesť zostáva a  tiché spomí-

nanie.“

Dňa 10. júna 2019 uplynu-

lo 10 rokov od náhleho od-

chodu nášho drahého Joze-

fa Remeňa. S láskou a úctou 

spomína 

manželka s rodinou

oznamy, 
spomienky

Poďakovanie
Všetkým, ktorí nám 7. júna na 

Deň belasého motýľa – deň ľudí so 

svalovou dystrofi ou, poskytli pod-

poru a príspevok do pokladničky, 

veľmi pekne ďakujeme. V našom 

meste sa vyzbieralo 293€. Vý-

sledky celoslovenskej kampane 

a  na čo sa prostriedky vynaložia 

nájdete na www.belasymotyl.sk. 

Štiavnickým novinám ďakuje-

me za mediálnu podporu a Bille, 

že sme sa mohli rozložiť pred ich 

prevádzkou. Vaša pomoc – naše 

krídla. 

Alžbeta Škvarková, 

Adela Plevová

Športový deň
OC a ZO SZTP B. Štiavnica Vás sr-

dečne pozývajú na Športový deň 

– Memoriál JUDr. Jozefa Bene-

ša, ktorý sa uskutoční 25. júna 

o  10:00 na futbalovom štadióne 

Sitno Banská Štiavnica. Súťažné 

disciplíny: hod granátom, hod na 

cieľ, šípky, streľba zo vzduchovky, 

kop na cieľ. Príďte si s nami zasú-

ťažiť a  stráviť príjemné dopolud-

nie. Občerstvenie zabezpečené 

(štartovné 2€). Tešia sa na Vás or-

ganizátori! 

Výbory SZTP

Oznam
Upozorňujeme našich prispieva-

teľov, že príjem príspevkov a  in-

zercie do aktuálneho čísla ŠN je 

vždy v pondelok do 14:00 hod. 

Ďakujeme za porozumenie! 

red.

Pôvodnou tradíciou bansko-

štiavnických akademikov bol 

valetanský sprievod. 

Tento rozlúčkový sprievod posled-

ných ročníkov banskoštiavnickej 

akadémie sme sa snažili priblížiť 

všetkým obyvateľom a študentom 

nášho mesta. Sprievod sa usku-

točnil hlavne preto, že v  mesia-

ci marec 2019 sme si pripomenu-

li 100. výročie ukončenia Vysokej 

školy baníckej a  lesníckej v  Ban-

skej Štiavnici (Banícka akadémia 

od r.1770, Banícka a lesnícka aka-

démia od r.1846, Vysoká škola ba-

nícka a  lesnícka od r.1904). Bola 

to prvá vysoká škola svojho špe-

cifi ckého technického charakteru 

na svete. Dejinné udalosti v  pol. 

19.stor. boli podnetom pre zalo-

ženie aj dnes veľmi úspešne pô-

sobiacich univerzít v  Leobene, 

v  Ostrave a  v  Příbrami. Po ukon-

čení vysokoškolského vzdelávania 

v Banskej Štiavnici sa v r.1952 vy-

tvorili fakulty: banícka, hutnícka 

a  strojnícka v  Košiciach ako pria-

my nasledovníci dedičstva bansko-

štiavnickej akadémie.

Náš valetanský sprievod sme usku-

točnili 10. mája. Bol to rozlúčkový 

sprievod akademikov s  mestom, 

školou a profesormi. Mali ho mož-

nosť vidieť obyvatelia mesta, štu-

denti, profesori tak, ako to bolo už 

uvedené v Štiavnických novinách.

Vo svojom dnešnom príspevku by 

som chcela ako organizátorka toh-

to podujatia poďakovať účastní-

kom sprievodu. Poďakovanie patrí 

našim baníkom, ktorí v baníckych 

uniformách so šerpami kráčali uli-

cami nášho mesta. Boli to ľudia, 

ktorí vo väčšine svoj život zasvätili 

práci v bani.

Ďalej sa chcem poďakovať pedagó-

gom zo SPŠ Samuela Mikovíniho, 

ktorí sa zúčastnili v sprievode ako 

akademici so šerpami, vzorní boli 

aj ich študenti a študentky. Ďaku-

jem aj dievčatám zo Strednej od-

bornej školy služieb a lesníctva.

Poďakovanie patrí spevoko-

lu Štiavničan a  spevokolu z  No-

vej Bane. Nesmieme tiež zabud-

núť na tie krásne šerpy, ktoré 

doslova žiarili na uniformách na-

šich šerpovníkov a ušila ich Ivet-

ka Petrikovičová. Sú vyjadrením 

jej citu, jej úcty k baníckemu po-

volaniu. Za tie tisícky stehov, stu-

žiek a mašličiek uložených v tých-

to šerpách Ti srdečne ďakujeme.

Za veľmi vydarenú fotografi u ba-

níka so šerpou, ktorá svietila na 

pozvánkach a  plagátoch valetan-

ského sprievodu patrí poďakova-

nie Jankovi Petríkovi.

Jožkovi Osvaldovi ďakujem za 

zhotovenie pomôcok pri šerpova-

ní. Jožko bol skutočne najstarší 

šerpovník v sprievode.

V  r.1964 sa zúčastnili salaman-

drového sprievodu poslední ab-

solventi akadémie. Mala som 

možnosť sa s  nimi porozprávať. 

S  takou úctou a  láskou si zaspo-

mínali na roky svojej mladosti 

prežité v našom meste, to sa nedá 

na papieri vyjadriť, to treba pre-

žiť. V ich srdciach natrvalo našlo 

miesto nasledovné motto: "Štiav-

nica je tvojím Bohom, matkou, neves-

tou, sestrou, milenkou – všetkým, kto 

jej ubližuje je aj tvojím nepriateľom!"

Priala by som si, aby tieto krás-

ne slová našli miesto aj v srdciach 

obyvateľov, študentov, jednodu-

cho všetkých, ktorí v tomto krás-

nom meste žijú.

Záverom len toľko, že organizo-

vanie baníckych tradícií sa nedá 

zabezpečovať príkazom. Tú lás-

ku k tradíciám a hlavne baníckym 

musíme mať v  srdci. Tieto akcie 

nemajú charakter politický, sú 

čisto historické. Chcú pripome-

núť dobu, v ktorej rozhodujúci vý-

znam mala ťažba zlato-striebor-

ných rúd a  tieto položili základ 

vybudovania mesta Banská Štiav-

nica.

Toto podujatie bolo fi nancované 

zo Združenia baníckych spolkov, 

najmä jeho predsedom Ing. Eri-

kom Sombathym, ktorý je nie-

len rodák z Banskej Štiavnice, ale 

patrí tomuto mestu aj jeho srdce, 

jeho duša.

Dalma Štepáneková

Poďakovanie účastníkom 
valetanského sprievodu

Pozvánka
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Ex Oriente Film, medzinárodná 

platforma zameraná na vývoj 

autorských dokumentárnych 

fi lmov a ich fi nancovanie sa 

po trinástich rokoch vracia na 

Slovensko. 

Tradične trojfázový tréningový 

program uskutoční svoju prvú časť 

v  dňoch 20. – 25. júna v  Banskej 

Štiavnici. Workshop má podtitul 

Find Your Way – Vision, Space and 

Storytelling a  je zameraný na lite-

rárnu prípravu dokumentárnych 

projektov. S českým Institutom do-

kumentárního fi lmu ho organizu-

je slovenské občianske združenie 

Film Expanded zastrešujúce aj pro-

jekt alternatívnej distribúcie Doku-

ment na kolesách.

„Tešíme sa, že Ex Oriente Film sa po tri-

nástich rokoch vracia na Slovensko. Po-

važujeme to za dôležitý krok, a to v kon-

texte dlhodobo dobrej česko-slovenskej 

spolupráce, ako aj v kontexte medziná-

rodného presahu platformy. Ex Orien-

te Film otvárame ako pre slovenských 

fi lmových profesionálov, čím vzniká 

potenciál vytvorenia medzinárodných 

koprodukcií, tak aj pre študentských ob-

serverov. Naša snaha o inklúziu je v ne-

poslednom rade viditeľná aj zo sprí-

stupnenia nemalej časti výživného 

programu obyvateľom Banskej Štiav-

nice a širokej verejnosti,” povedal Ro-

man Pivovarník, člen Film Expan-

ded. „Institut dokumentárního fi lmu 

pre nás predstavuje inšpiratívny hub 

s  pozoruhodne vybudovanou štruktú-

rou platforiem na poli autorského doku-

mentárneho fi lmu. Je nám cťou s ním 

spolupracovať. Za fi načnú podporu ďa-

kujeme Audiovizuálnemu fondu,” do-

dal Pivovarník. „Situovanie Ex Orien-

te Film na mapu slovenskej audiovízie 

má potenciál kontinuálnej spolupráce. 

Vzhľadom k  rozsahu a  dôležitosti čes-

ko-slovenského parnerstva ide napo-

kon o pochopiteľný krok. Slovenské in-

dustry prostredie bude mať možnosť sa 

workshopu aktívne zúčastniť a sloven-

ská audiovízia sa na ňom odprezentu-

je medzinárodne. Bez zaangožovania 

Film Expanded by workshop v Banskej 

Štiavnici nedosiahol túto nadhodnotu,” 

vyjadril sa Tomáš Tožička, riaditeľ 

Institutu dokumentárního fi lmu.

Slovenská kinematografi a sa na Ex 

Oriente Film odprezentuje na pa-

neli, kde príde Slovenskú fi lmovú 

krajinu predstaviť riaditeľka Slo-

vak Film Commission Zuzana Bie-

liková, dokumentárnu dramatur-

giu Rozhlasu a  televízie Slovenska 

odprezentuje Ondrej Starinský. Ex 

Oriente Film sa zúčastnia študent-

skí observeri z Filmovej a televíznej 

fakulty VŠMU a  takisto slovenskí 

profesionáli z prostredia dokumen-

tárneho fi lmu, ktorí budú mať rov-

nakú možnosť nahliadnuť do pro-

cesu tvorby dokumentárneho fi lmu 

v medzinárodnom kontexte.

Ex Oriente Film pre obyvateľov 

Banskej Štiavnice a  širokú verej-

nosť vedľa skupinových dielní, in-

dividuálnych konzultácií a  predná-

šok zameraných na rozličné aspekty 

vývoja dokumentárnej látky, po-

núkne prvé stretnutie Ex Oriente 

Film sériu inšpiračných masterc-

lasses, projekcií a prípadových štú-

dií vedených poprednými tvorcami 

a expertami, pričom tento program 

otvárajú organizátori aj verejnosti. 

Obyvatelia Banskej Štiavnice ako aj 

široká verejnosť budú môcť navští-

viť projekcie s prípadovými štúdia-

mi a  Q&A  k  fi lmom, medzi ktoré 

patrí napríklad snímka Chlapi ne-

plačú (2017), ktorá výrazne zare-

zonovala na viacerých medzinárod-

ných fi lmových festivaloch, vrátane 

áčkového karlovarského. Film po-

núka historický vhľad do dejín voj-

ny v bývalej Juhoslávii prizmou sú-

časnosti, no ako prípadová štúdia 

ukazuje tiež situáciu zlomených in-

dividualít, ktoré vojnu prežili a po-

kúsili sa vrátiť do každodennos-

ti. V  rámci otvoreného programu 

budú uvedené aj unikátny por-

trét slovenských jazzmanov Para 

nad riekou (2015) od Roberta Kir-

chhoff a a  Filipa Remundu či pred-

náška režiséra a  dramaturga Jana 

Gogolu ml. o historickom vhľade do 

spojníc a rôznic českej a slovenskej 

dokumentárnej krajiny.

Ex Oriente Film sa uskutočňuje 

s  podporou Audiovizuálneho fon-

du.

Partnermi udalosti sú: Filmový fes-

tival 4 živly, Filmová a  televízna 

fakulta VŠMU v  Bratislave, Čes-

ké centrum v  Bratislave, Asociácia 

nezávislých producentov, Art Cafe 

Banská Štiavnica.

Matej Sotník, 

PR manažér 

V Banskej Štiavnici sa uskutoční 
prestížny dokumentárny workshop Ex Oriente Film

Od 8. apríla do 20. apríla 2019 

sa pedagogické zamest-

nankyne Základnej školy 

Jozefa Horáka, p. učiteľka 

Dobrovičová a p. zástupkyňa 

Balážová, zúčastnili štruktú-

rovaných kurzov v programe 

Erasmus+ v Portugalsku. 

Aktívne sa vzdelávali v  dvoch 

kurzoch, a  to Angličtina pre za-

čiatočníkov A1/A2 pre učiteľov, 

vedenie školy a  zamestnancov 

školy a  Využitie IPodov vo vyu-

čovaní. Kurzy boli realizované 

najskôr v  meste Evora, a  potom 

v Lisabone. Okrem nových a pod-

netných informácií, ktoré pro-

stredníctvom vzdelávania získali, 

zoznámili sa aj s  históriou, kul-

túrou, zvykmi, tradíciami, vzde-

lávacími systémami i  gastronó-

miou krajiny, ktorú v  programe 

Erasmus+ navštívili.

Balážová

Erasmus+

Rita Koszorús: 
Berliner Luft
15. jún – 17. august 2019

Výstava mladej maliarky Rity 

Koszorús pod názvom Berliner 

luft vznikala prevažne počas jej 

rezidenčných pobytov v  Berlíne 

a  v  Paríži v  tomto roku. Obrazy 

zo série „SchMerzbild“ sú pokra-

čovaním predchádzajúcich ab-

straktných sérií, v ktorých autor-

ka vytvára dialóg medzi vrstvami, 

formami a štruktúrami v prekva-

pivých kombináciách. Názov vy-

chádza z názvu pre „vlastné dada“, 

ktorý vymyslel nemecký avant-

gardista Kurt Schwitters. Au-

torka reaguje na dedičstvo mo-

dernizmu, experimentovanie 

v abstraktnej maľbe a využíva ty-

pickú avantgardnú techniku kolá-

že. Na základe papierových koláží 

maľuje obrazy použitím prekrý-

vania rôzne štrukturovaných 

plôch, vytvárajúc tak dojem často 

absurdného priestoru.

Autorka o svojom prístupe k maľ-

be a modernizmu hovorí, že „ana-

lýza modernistickej estetiky u  mňa 

spočíva v hľadaní vývoja „vizuálnej 

identity“ vkusu a  estetiky moder-

ných foriem, ktoré výrazne formova-

li našu „východnú“ kultúrnu identi-

tu.“ Autorka sa dlhodobo zaoberá 

otázkami identity, aj na základe 

svojho maďarsko-slovenského 

pôvodu. Výstava v  Artcafe pozo-

stáva z úplne nových diel, na kto-

rých autorka pracuje posledný rok 

a potrvá až do 17. augusta. K vý-

stave sa neskôr uskutoční aj ko-

mentovaná prehliadka k  téme 

Schmerzbild. Vernisáž a stretnu-

tie s autorkou sa koná v sobotu 

15. júna o 18.00.

Juliana Mrvová, 

kurátorka

Poďakovanie 
Štefultovské tekvičky ďakujú...

Štefultovské tekvičky sa chcú 

aj touto cestou veľmi pekne po-

ďakovať za odvoz do mater-

skej školy počas upršaného dňa 

pánu Ivaničovi. Aj napriek veľ-

kému vyťaženiu jeho taxi služ-

by bol pán Ivanič ochotný po-

môcť a deti bez váhania odviezol 

do materskej školy na Štefultov. 

Ešte raz ďakujeme Sociálnej – 

Senior prepravnej službe z Ban-

skej Štiavnice. 

uč. MŠ Šavoltová
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Aktuálne fi lmy v kine Akademik

Piatok 14.6. o 19:30 hod.Piatok 14.6. o 19:30 hod.
PsiA dUšA 2PsiA dUšA 2

Rodinný, 108 min., MP:12, vstupRodinný, 108 min., MP:12, vstupné: né: 
5€. Psia duša 2 je voľné pokračovanie 5€. Psia duša 2 je voľné pokračovanie 
úspešného fi lmu o  vernom psom ka-úspešného fi lmu o  vernom psom ka-
marátovi, ktorý nakoniec nájde svojho marátovi, ktorý nakoniec nájde svojho 
strateného pána. strateného pána. 

Utorok 11.6. o 19:30 hod.Utorok 11.6. o 19:30 hod.
ŠťAsTNý LAzzAroŠťAsTNý LAzzAro

Dráma, 125 min., MP:12, vstupné: Dráma, 125 min., MP:12, vstupné: 
4€. Lazzaro žije v odlehlé části Itálie 4€. Lazzaro žije v odlehlé části Itálie 
v izolované komunitě rolníků, kteří už v izolované komunitě rolníků, kteří už 
před desítkami let ztratili kontakt se před desítkami let ztratili kontakt se 
zbytkem světa a bez nároku na mzdu, zbytkem světa a bez nároku na mzdu, 
vzdělání nebo slušné životní podmín-vzdělání nebo slušné životní podmín-
ky tvrdě pracují pro svou vychytralou ky tvrdě pracují pro svou vychytralou 
paní. Bez možnosti srovnání však žijí paní. Bez možnosti srovnání však žijí 
svým způsobem šťastně. Když sku-svým způsobem šťastně. Když sku-
pinu zotročených venkovanů shodou pinu zotročených venkovanů shodou 
náhod objeví policie, rolníci zjišťují, náhod objeví policie, rolníci zjišťují, 
v jaké lži léta žili a s vidinou splněných v jaké lži léta žili a s vidinou splněných 
snů se vydávají do města. snů se vydávají do města. 

Štvrtok 13.6. o 19:30 hod.Štvrtok 13.6. o 19:30 hod.
Nedeľa 16.6. o 19:30 hod.Nedeľa 16.6. o 19:30 hod.
X – MeN: DArk X – MeN: DArk 

PhoeNixPhoeNix

Akcia, Sci – fi , 114 min., MP:12, Akcia, Sci – fi , 114 min., MP:12, 
vstupné: 5€vstupné: 5€

Sobota 15.6. o 19:30 hod.Sobota 15.6. o 19:30 hod.
JohN Wick 3: JohN Wick 3: 

PArAbellUMPArAbellUM

Triler, 131 min., MP:15, vstupné: 5€Triler, 131 min., MP:15, vstupné: 5€

Nedeľa 16.9. o 17:00 hod.Nedeľa 16.9. o 17:00 hod.
Môj dedo spAdol Môj dedo spAdol 

z MArsUz MArsU

Rodinný, 75 min., MP:7, vstupné: 5€Rodinný, 75 min., MP:7, vstupné: 5€

Utorok 18.6. o 19:30 hod.Utorok 18.6. o 19:30 hod.
UzlY A poMArANčeUzlY A poMArANče

Romantický, 90 min., MP:12, vstup-Romantický, 90 min., MP:12, vstup-
né: 5€. Uzly a  pomaranče sú príbe-né: 5€. Uzly a  pomaranče sú príbe-
hom o  prvej láske voňajúcej po po-hom o  prvej láske voňajúcej po po-
marančoch, nesmelých dotykoch, marančoch, nesmelých dotykoch, 
chlapčenských súbojoch o česť a hlav-chlapčenských súbojoch o česť a hlav-
ne o koňoch. Scenár vychádza z kniž-ne o koňoch. Scenár vychádza z kniž-

nej predlohy renomovanej autorky pre nej predlohy renomovanej autorky pre 
mládež, Ivy Procházkovej. Zachytáva mládež, Ivy Procházkovej. Zachytáva 
život pätnásťročného Dareka, ktoré-život pätnásťročného Dareka, ktoré-
mu sa po smrti matky všetko obráti-mu sa po smrti matky všetko obráti-
lo naopak. V jeho živote sa však obja-lo naopak. V jeho živote sa však obja-
via kone, ktoré ho sprevádzajú nielen via kone, ktoré ho sprevádzajú nielen 
počas krásneho obdobia zamilovanos-počas krásneho obdobia zamilovanos-
ti, ale dovedú ho až na prah dospelosti.ti, ale dovedú ho až na prah dospelosti.

Štvrtok 20.6. o 19:30 hod.Štvrtok 20.6. o 19:30 hod.
PodfUkÁrkYPodfUkÁrkY

Komédia, 94 min., MP:15, vstupKomédia, 94 min., MP:15, vstupné: né: 
5€. Svet je plný bohatých, skazených 5€. Svet je plný bohatých, skazených 
a sebaistých mužov. A presne takých a sebaistých mužov. A presne takých 
milujú hrdinky komédie Podfukár-milujú hrdinky komédie Podfukár-
ky. Okúzľujúcej Angličanke Josephi-ky. Okúzľujúcej Angličanke Josephi-
ne a  trošku neohrabanej Američan-ne a  trošku neohrabanej Američan-
ke Penny totiž nejde o  lásku, ale len ke Penny totiž nejde o  lásku, ale len 
a len o peniaze...veľa peňazí. Tieto dve a len o peniaze...veľa peňazí. Tieto dve 
podvodníčky sú jasným dôkazom, že podvodníčky sú jasným dôkazom, že 
ženské pokolenie netreba podceňovať ženské pokolenie netreba podceňovať 
v nijakom povolaní. Dokonalá profe-v nijakom povolaní. Dokonalá profe-
sionálka sa po náhodnom stretnutí vo sionálka sa po náhodnom stretnutí vo 
vlaku podujme zasvätiť nadšenú ama-vlaku podujme zasvätiť nadšenú ama-
térku do tajov zvádzania a okrádania térku do tajov zvádzania a okrádania 
mužov. Ktorá z  nich bude nakoniec mužov. Ktorá z  nich bude nakoniec 
úspešnejšia?úspešnejšia?

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 konzu-

máciu v  hodnote 10eur v  pizze-

rii, reštaurácii Black M, Nám. sv. 

Trojice 6/2, Banská Štiavnica si 

výherca môže vyzdvihnúť v  re-

dakcii ŠN. Správne znenie krížov-

ky z č.21/2019: „Ten, kto dáva, má 

všetko, no lakomec nemá nič.“ Výher-

com sa stáva Helena Jauschová, 

Banská Štiavnica. Srdečne blaho-

želáme! Tento týždeň hráte o pou-

kážku na konzumáciu 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  ter-

míne do 24.06.2019.

V tajničke sa ukrýva výrok B. Her-

manssona:

A., Strážna bezpečnostná služba, 

poľnohospodárska plodina, dul,

B., 3. časť tajničky,

C., Štát v USA, popod, cvik v joge,

D., Sonograf, list papiera, otep,

E., Prvá slabika v slove piatok, liek 

pri teplote, Andrej dom.,

F., Prehŕňa vlasy, panský sluha, no-

tes,

G., Tona, býk po španielsky, farba, 

kriminálka skr.,

H., Doba kamenná, policajní vyšet-

rovatelia v USA skr., zn. auta,

I., Mesto v  Turecku, južný strom, 

stred slova okane, liter,

J., 2. časť tajničky, draslík,

K., Súhlas, kto masíruje, belgický 

spevák.

1., Nebdej, Začiatok tajničky, iná,

2., Časť krosien, určite, iba,

3., Zvratné zámeno, Anna dom., 

pištoľ, revolučné odbory,

4., Ozn. lietadiel Kambodže a Aus-

trálie, cicavec z  pralesa, argón, 2 

v Ríme, ruská rieka,

5., Predložka, stred slova nehapal, 

odd. textilu skr., obaja,

6., Netrhal stehy, druh hrubšej lát-

ky,

7., Podpora, zbrane pripravené na 

streľbu,

8., Spodok na sukni, trieska,

9., Meno hlásateľky Strakovej, ná-

rečovo platenie v  hotovosti, inici-

álky českého básnika Kožíka, stred 

slova bachar,

10., Vojenský oddiel strelcov, cín, 

haraburdy, dioptria,

11., Dlhé číslo na šeku, rozprávko-

vá postava,

12., Cirkevná skratka AD, meter,

13., Ženské meno, Začiatok taj-

ničky, úder v boxe.

Pomôcky: Olti, Om, brdo, fl ís, 

IBAN, Adamo, panoš, keš, KF

Pozn. aut.: Interpunkčné zna-

mienka sa neberú do úvahy!

Pripravuje: Anna Rihová

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

Kupón č. 23
Krížovka
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na slávnostné otvorenie 

veľkolepej inštalácie umelec-

kého diela vo verejnom 

priestore.

Umelkyňa: Edina Seleskovic

Projekt: Th ink Freedom

Miesto inštalácie: Galéria Schem-

nitz a centrum mesta Banská Štiav-

nica

Slávnostné otvorenie: 14.6.2019, 

10:30 hod.

Galéria Schemnitz vás pozýva na 

slávnostné otvorenie medzinárod-

ného projektu Th ink Freedom v Ban-

skej Štiavnici. Projekt sa realizuje pod 

záštitou primátorky mesta Nadež-

dy Babiakovej a predsedu BBSK Jána 

Luntera, a vďaka fi nančnej podpore 

Veľvyslanectva USA na Slovensku. 

Program slávnostného otvorenia za-

čne v  centre mesta (Radničné ná-

mestie), na jednej z lokalít inštalácie 

umeleckého diela, a bude pokračovať 

vernisážou v Galérii Schemnitz. Po-

čas otvorenia výstavy zaznie hudob-

ná skladba špeciálne zložená pre toto 

umelecké dielo študentom Hudobnej 

a umeleckej akadémie Jána Albrech-

ta v Banskej Štiavnici.

Th ink Freedom je medzinárodný pro-

jekt z oblasti súčasného umenia, kto-

rý začal svoju púť v  Sarajeve v  roku 

2015. Odvtedy sa realizoval v  mno-

hých mestách na Balkánskom polo-

strove, ale aj v Bruseli, Ríme či maďar-

skom Veszpréme. Autorkou projektu 

je americká umelkyňa bosnianske-

ho pôvodu Edina Seleskovic. UNES-

CO mesto Banská Štiavnica a Galéria 

Schemnitz privítajú Edinu Selesko-

vic a jej projekt Th ink Freedom v júni 

2019, v roku, keď si pripomíname 30. 

výročie pádu Berlínskeho múru a že-

leznej opony v Európe. Po Slovensku 

projekt pocestuje do  ďalších miest 

Európy, a  bude pokračovať do Ázie, 

Austrálie, Latinskej Ameriky a  USA. 

V rámci USA bude poslednou zastáv-

kou projektu New York v roku 2022.

Vizuálne príťažlivým momentom 

projektu Th ink Freedom je inštalá-

cia umeleckého diela vo verejnom 

priestore, pozostávajúca zo stoviek 

objektov. Každý jeden objekt tvoria 

dva kovové pásy, ktoré sú spojené, 

ako dve ruky, dva odkazy, a  zvinuté 

tak, aby vytvorili ľahko rozpoznateľný 

tvar pripomínajúci vtáka. Tieto sochy, 

štylizované vtáky, žiaria v  slnečných 

lúčoch vo voľnom priestore a pohrá-

vajú sa s farebným osvetlením pri in-

štalácii v interiéri. Na návrhu a špeci-

fi káciách inštalácie umeleckého diela 

vo verejnom priestranstve spolupra-

covala Edina Seleskovic so študentmi 

architektúry a dizajnu Fakulty archi-

tektúry STU v  Bratislave. Zámerom 

študentov bolo navrhnúť pomysel-

ný kŕdeľ vtákov tak, aby prúdili uli-

cami mesta zo všetkých strán a stretli 

sa v  priestoroch Galérie Schemnitz, 

na mieste, kde sa môžu zhromaždiť, 

zhmotniť a stať reálnymi. Kŕdeľ vtá-

kov bude symbolom oživenia galérie 

ako miesta, kde je možné slobodne 

vyjadriť svoj názor či postoj, vzájom-

ne sa stretať a nabádať k zamysleniu 

sa nad témami, ktoré doslova „visia vo 

vzduchu“.

Toto dielo však v sebe skrýva viac ako 

iba estetický aspekt, pretože každý 

prvok inštalácie je nositeľom odka-

zu, ktorý je napísaný rukou na pomy-

selných krídlach vtáka. Edina Seles-

kovic sa v  Banskej Štiavnici stretla 

so študentmi ZŠ Bakomi, SPŠ Samu-

ela Mikovíniho a Gymnázia Andreja 

Kmeťa, aby sa s ňou podelili o svoje 

vnímanie slobody a o tom, ako vidia 

budúcnosť sveta. Túto predstavu dali 

mladí ľudia do podoby správ, ktoré si 

našli alebo si ešte nájdu svoje miesto 

na objektoch inštalácie. Z  Banskej 

Štiavnice poputujú sochy s odkazmi 

našich mladých ľudí do miest celé-

ho sveta. Dielo ako celok poukazuje 

na silu umenia pri spájaní ľudí a vy-

siela do sveta odkaz o univerzálnom 

porozumení a našej spoločnej túžbe 

žiť v slobode.

Milí Štiavničania! Srdečne vás pozýva-

me na túto malú – veľkú oslavu slobo-

dy. Účasť potvrdili veľvyslanec USA na 

Slovensku pán Adam Sterling, pred-

seda BBSK Ján Lunter a primátorka 

mesta Nadežda Babiaková.

Na záver, iba jeden z mnohých odka-

zov od našich „Sloboda je možnosť byť 

samým sebou bez toho, aby nás za to nie-

kto súdil. Je to možnosť prejaviť sa a byť 

tým, čím chceme byť, bez toho, aby nám 

v tom bránilo náboženstvo alebo pohlavie.“

Za Galériu Schemnitz

Silvia Herianová

Galéria Schemnitz pozýva 

Umelkyňa Edina Seleskovic  foto Archív SCHG BŠ

Štiavničan Igor 

Gallay (AK 

Danica Zvolen) 

sa stal 1.6.2019 

majstrom Stre-

doslovenského 

kraja – kategória 

dorastenci vo 

vrhu guľou 

(5 kg, 15.20 m).

Darilo sa mu aj v  hode 

kladivom – zís-

kal 2. miesto (5 kg, 

34.55 m) a  v  hode dis-

kom – 2. miesto (1,5 kg, 

39.87 m). Ďakujeme za 

prípravu trénerovi Jo-

zefovi Páričkovi z Dukly 

Banská Bystrica.

ZG

Majster Stredoslovenského kraja

Spievaj si, 
vtáčatko
Dňa 5.6.2019 sa v  materskej ško-

le vo Svätom Antone uskutočnil už 

37. ročník súťaže v speve ľudových 

piesní, detí materských škôl. Súťa-

žilo 15 detí z materských škôl náš-

ho okresu. Zúčastnili sa MŠ 1. mája, 

Štefultov, MŠ Štiavnické Bane, MŠ 

Nezábudka, MŠ sv. Františka z Assi-

si a domáca MŠ. Deti zaspievali zná-

me i  menej známe pesničky a  po-

rota zložená z piatich pani učiteliek 

rozhodla nasledovne. Prvé miesto 

si vyspievala najmladšia účastníčka 

Hanka Kminiaková s plným počtom 

bodov 25 za pieseň „Naprostred Anto-

la“. Na 2. mieste sa umiestnil s poč-

tom bodov 23 Paľko Lalkovič z MŠ 

sv. Františka z Assisi s piesňou „Po-

ďže dievča, poďže za mňa“. S  rovna-

kým počtom bodov sa na 3. mieste 

umiestnila Laura Káčerová s  pies-

ňou „Červené jabĺčko“ z MŠ Štiavnické 

Bane. Víťazi dostali diplomy a vec-

né ceny a všetci ostatní sladkosť a sr-

diečko s logom súťaže na pamiatku. 

Súťaž viedla a na záver všetkým sú-

ťažiacim aj pani učiteľkám poďa-

kovala zástupkyňa MŠ p. Anna Va-

lachová. Teší nás, že aj tí najmenší 

vedia spievať a dokážu ľudové pies-

ne interpretovať. Záleží na p. učiteľ-

kách, aby sa im venovali, veď folklór 

má na Slovensku dlhodobú tradíciu. 

A.Rihová

2. a 3. miesto 
na Pressburg triatlone

8. 6. sa v  Bratislave na jazere 

Draždiak uskutočnil medzinárod-

ný Pressburg triatlon. Doobeda 

o 9.00 štartovalo 80 triatlonistov 

na olympijských vzdialenostiach 

1,5 km – 40 km – 10 km. Rado 

Nemčok v kat.40 – 44 r. po dvoch 

disciplínach viedol, ale v  behu, 

ktorý bol o viac ako 1,5 km dlhší, 

nakoniec obsadil pekné 2. miesto. 

Absolútnym víťazom sa stal M. 

Pavúk z  Levíc. Poobede nasledo-

val šprint triatlon, 750m – 20km 

– 5 km a za KMT BŠ pretekal T. 

Nemčok a ďalších 145 triatlonis-

tov. Tomáš v  kat. 35 – 39 rokov 

nakoniec obsadil 3. miesto, keď 

pred behom ešte viedol. Zvíťazil 

A. Király z  Maďarska. Po minu-

loročnom úspechu sme opäť zo-

pakovali, že sa ešte vieme presa-

diť aj bez jarných sústredení a pri 

skromných podmienkach. Ceny 

odovzdával olympionik R.Varga. 

KMT BŠ
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2. kolo

25. mája sa konali preteky FPD Slo-

venský pohár žiakov stredosloven-

skej oblasti, 2. kolo, u  nás na pla-

várni v  Banskej Štiavnici, v  silnej 

konkurencii 17 klubov a  za účasti 

117 pretekárov, medzi ktorými si 

naši plavci výborne počínali. Plavci 

si vyplávali 48 osobných rekordov, 

obsadili 4 tretie miesta, 8 druhých 

miest a 14 prvých miest. Medzi naj-

lepších z chlapcov patril Ján Čamaj, 

ktorý zo 6-tich štartov obsadil 6 pr-

vých miest. Medzi najlepšie dievča-

tá patrili aj Koreňová Sára, Ruck-

schlossová Sára a Kašiarová Hana. 

Všetkým gratulujeme a  prinášame 

podrobné výsledky. Výsledky:

Muži:

Beňo Jakub r. 2010: 25m vs – 

2. 18.56, 50m vs – 6. 41.00, 50m z – 

4. 45.92, 25m p – 1. 24.40, 50m p – 

4. 52.90, 50m m – 2. 43.88,

Hornický Miroslav r. 2010: 25m vs – 

4. 20.05, 50m vs – 16. 51.18, 50m z – 

11. 53.42, 25m p – 4. 27.67, 50m p – 

12. 59.00, 50m m – 10. 57.91,

Holcz Patrik r. 2008: 100m vs – 

6. 1:15.70, 100m z – 2. 1:21.67, 100m 

p – 4. 1:37.96, 100m m – 3. 1:30.19,

Labuda Jerguš r. 2008: 100m vs – 

17. 1:34.18, 100m z  – 15. 1:42.64, 

100m p – 13. 1:56.15, 100m – 

16. 1:58.58,

Labuda Juraj r. 2011: 25m vs – 

10. 23.62, 25m z – 2. 24.30, 25m p – 

4. 27.17, 25m m – 6. 28.22,

Macharik Mikuláš r. 2008: 100m vs 

– 19. 1:42.41, 100m z – 16. 1:56.47, 

100m p – 14. 1:57.04,

Ruckschloss Tomáš r. 2012: 25m vs – 

5. 22.90, 25m z – 9. 26.12, 25m p – 

8. 27.93, 25m m – 4. 27.72,

Sikula Tomáš r. 2011: 25m vs – 

4. 22.78, 25m z – 12. 27.51, 25m p – 

6. 27.58, 25m m – 5. 28.18,

Trenčan Sebstián r. 2011: 25m vs – 

6. 23.14, 25m z – 11. 26.81, 25m m 

– 8. 32.36,

Čamaj Ján r. 2010: 50m vs – 1. 35.05, 

25m z – 1. 20.04, 50m z – 1. 42.08, 

50m p – 1. 47.91, 25m m – 1. 18.06, 

50m m – 1. 41.347,

Ženy:

Drgoňová Zuzana r. 2010: 100m vs 

– 11. 1:50.04, 100m z – 7. 2:04.86, 

100m p – 9. 2:15.52,

Kašiarová Hana r. 2010: 100m vs 

– 3. 1:32.39, 100m z  – 1. 1:44.77, 

100m p – 2. 1:54.23, 100m m – 

2. 1:56.28,

Kernáčová Hana r. 2010: 50m vs 

– 7. 47.93, 100m vs – 10. 1:47.58, 

100m z  – 3. 1:58.08, 100m p – 

5. 2:00.06, 100m m – 3. 2:10.72,

Koreňová Sára r. 2011: 25m vs – 

1. 22.14, 25m z – 1. 24.28, 25m p – 

1. 29.76, 25m m – 2. 26.36,

Machariková Žofi a r. 2009: 100m vs 

– 8. 1:33.58, 50m z – 1. 44.44, 100m 

z – 4. 1:35.20, 100m p – 7. 1:51.26, 

100m m – 4. 1:54.42,

Ruckschlossová Sára r. 2010: 100m 

vs – 2. 1:30.92, 100m z – 2. 1:44.91, 

100m p – 1. 1:53.68, 100m m – 

1. 1:46.19.

Legenda: vs – voľný spôsob, m – mo-

týľ, z – znak, p – prsia

PKBS

FPD Slovenský pohár žiakov SSO

Plavecké nádeje z PK BŠ foto Archív PKBŠ

V sobotu, 25.5.2019 

v obci Staré Hory 

odštartovala prvým 

pretekom, vysokohor-

ským behom Krížna 

Krížom Krážom 2019, 

ďalšia sezóna Sloven-

skej Skyrunningovej 

asociácie. 

Pretekalo sa na dvoch tra-

tiach, kratšej 22 km dlhej 

trati s kumulovaným prevý-

šením 1400 m a 50 km dlhej 

trati s prevýšením 3300 m. 

Obe trate viedli turistický-

mi chodníkmi Národného 

parku Veľkej Fatry. Prete-

kov na dlhšej 50 kilomet-

rovej trati sa zúčastnil aj 

člen klubu ŠK Atléti Ban-

ská Štiavnica, Marek 

Vidlička, ktorý sa spo-

medzi pretekárov ka-

tegórie "Muži A" umiest-

nil s časom 6 hodín, 31 

minút a  17 sekúnd na 

3. mieste a  zároveň na 

celkovom 6. mieste ce-

lého štartového poľa. 

Získal tak prvé body 

do celkového hodno-

tenia Slovenskej Sky-

runningovej asociácie, 

ktorá pokračovala dňa 

1.6.2019 behom Polud-

nica run 2019 v prostre-

dí NP Nízke Tatry. Vý-

sledky nájdete: https://

www.kril.sk/vysledky/

kkk2019

R. Petro

Krížna Krížom Krážom 2019

Bronzový Marek Vidlička 

foto Archív ŠK Atléti BŠ

Futbal
V. liga, muži, 25. kolo

Krupina – B. Štiavnica/Š. Bane 4:2 

(3:0). Góly: Chmelina, Budinský. 

Zostava: Kališek – Vician, Pastier, 

Číž, Nedoroščík, Chmelina, Bosák 

M., Drexler, Javorský, Kminiak, 

Budinský. Vo vyrovnanom stretnu-

tí sa rozhodlo o našej prehre už v 1. 

polčase, keď sme inkasovali 3 góly. 

Za stavu 4:0 sme už len 2 gólmi 

zmiernili ďalšiu prehru.

Zaslúžené víťazstvo

VI. liga, 26. kolo

B. Štiavnica/Š. Bane „B“ – Tekov. 

Breznica 2:1 (0:0). Góly: 59´ Barák 

N., 79´ Chmelina. Zostava: Kra-

ják – Vilmon, Jucha (49´ Javor-

ský), Necpal, Vician (70´ Lupták), 

Nedoroščík (61´ Mudrák), Barák 

M., Pachinger, Hrabko, Chmeli-

na, Macko. V  poslednom domá-

com stretnutí celej súťaže pote-

šili fanúšikov 2 utešené góly viac 

ako hra. Celé stretnutie bolo vy-

rovnané, hralo sa medzi 16-tkami 

bez nejakých väčších šancí. Góly 

začali padať až v 2. 45´. 1. gól po-

hladil dušu divákov. Po samostat-

nej akcii si strelec urobil z obran-

cu vrtuľu a nezadržateľne otvoril 

skóre. Hostia vyrovnali v  72´ 

šťastným gólom, keď tečovaná 

strela skončila v našej sieti. V 79´ 

prišla ďalšia gólová lahôdka. Ba-

rák prihrávkou, ktorá mala oči na-

šiel v plnom behu Chmelinu, kto-

rý chladnokrvne zavesil. Po tomto 

gólovom okamžiku sa zápas do-

hral zaslúženým víťazstvom na-

šich hráčov.

IV. liga, dorast, 25. kolo

B. Štiavnica/Š. Bane – Očová

Hostia na zápas nenastúpili.

II. liga, SŽ, 25. kolo 

B. Štiavnica/Š. Bane – Poltár 1:0 

(0:0). Gól: Kališek

II. liga, MŽ, 25. kolo 

B. Štiavnica/Š. Bane – Poltár 5:1 

(4:0). Góly: Babjak 4x, Dobák 

Martin

Kam na futbal?

V. liga, 26. kolo 14.6. (piatok) 

o 17:30: B. Štiavnica/Š. Bane – Ja-

kub /hrá sa na ihrisku Št. Bane/

Tabuľky: https://ssfz.futbalnet.

sk/#menu/open/sutaze/

Ivan Beňo

rtin
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 Kúpim starý dom aj v  zlom sta-

ve v  BŠ a  blízkom okolí, tel.č.: 

0903 506 693

 Kúpim starý motocykel, trak-

tor, stabilný motor, aj v zlom stave, 

tel.č.: 0903 506 693

Dám do prenájmu RD, tel.č.: 

0907 712 460

 Predám záhradnú chatku na pek-

nom mieste blízko cesty v časti Šte-

fultov, cena dohodou, kontakt: 

0903 960 143

 Prenajmeme garáže v areáli býva-

lej Plety. Cena 40, – EUR mesačne. 

Kontakt: Mirador 045/692 06 16

 Tesárske, stolárske práce, kro-

vy, altánky, podbitie striech, 

vikierov, drevené obklady, tel.č.: 

0902 147 715

Oddrenážovanie domov, pozem-

kov, podbetónovanie kritických zá-

kladov, tel.č.: 0917 030 871

 Staviam kamenné múry, podesty, 

klenby, piliere a  iné…, múry z  DT 

tvárnic, www.kamennemury.sk, 

tel.č.: 0902 147 715

 Spilovanie a  opilovanie stromov 

motorovou pílou, kosenie pozem-

kov, tel.č.: 0940 870 762

Doučovanie matematiky žiakov 

ZŠ a  SŠ vyštudovanou učiteľkou 

v BS a okolí, tel. 0904 018 352

 Ponúkame prácu stolára na 

pracovisku v  Banskej Štiavni-

ci. Práca na jednu smenu, víken-

dy a  sviatky voľné. Aj zaškolí-

me. Ponúkaná mzda od 730EUR 

do 1300EUR podľa Vašich skú-

seností. Výkonová zložka podľa 

vyrobeného množstva. Kontakt: 

0948 304 604

 Spoločnosť so sídlom v BŠ pra-

cujúca v gastronómii a ubytovaní 

hľadá účtovníka. Formy úväzku: 

čiastočný, plný alebo dodávateľ-

sky. Viac info na 0908 431 089

Výkup parožia, tel.č. 0904 834 937

 Kameňolom Šobov, Banská 

Štiavnica ponúka na predaj triede-

nú zeminu, stavebný, dekoratívny 

kameň a  dunajský štrk. Kontakt: 

0910 410 410

 Predám sklenený stolík + 4 kože-

né čierne stoličky, ponúknite cenu, 

tel.č.: 0948 477 518

reality inzercia

služby

práca

Sociálna – SeniorSociálna – Senior
prepravná služba Banská Štiavnicaprepravná služba Banská Štiavnica

Pre seniorov a návštevníkov Pre seniorov a návštevníkov 
nemocnice. Pre seniorov a ZŤP.nemocnice. Pre seniorov a ZŤP.
Pre ZŤP na invalidnom vozíkuPre ZŤP na invalidnom vozíku

0948 460 7000948 460 700
Pracovná doba:Pracovná doba:

Pondelok – Piatok 6:30 – 17:00Pondelok – Piatok 6:30 – 17:00

najlepšie ceny v meste

CITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

0,55/km
v BS

Raňajky Raňajky 
Obedy Obedy 
VečereVečere

U nás v reštaurácii na Trojičnom U nás v reštaurácii na Trojičnom 
námestí, alebo priamo k Vám domov. námestí, alebo priamo k Vám domov. 

Objednávky na: www.blackm.sk, Objednávky na: www.blackm.sk, 
045/6920202, 0904 180 588.045/6920202, 0904 180 588.

"Pre pocit pohody""Pre pocit pohody"

Ponuka služieb (záhrada)Ponuka služieb (záhrada)

- vyvetvovanie stromov a kríkov, - vyvetvovanie stromov a kríkov, 
strihanie živých plotov, kosenie strihanie živých plotov, kosenie 

trávnikov a vyžínanie pozemkov, trávnikov a vyžínanie pozemkov, 
drvenie a odvoz záhradného drvenie a odvoz záhradného 

odpadu, pílenie stromov, pílenie odpadu, pílenie stromov, pílenie 
a štiepanie palivového dreva a štiepanie palivového dreva 

a čistenie pozemkov.a čistenie pozemkov.

Kontakt: 0903 746 356Kontakt: 0903 746 356

Kantína Tratória Kantína Tratória 
Banská ŠtiavnicaBanská Štiavnica

prijme pomocnú kuchárku s praxou prijme pomocnú kuchárku s praxou 
a čašníčku do TPP. Plat 4,-eurá/hod.a čašníčku do TPP. Plat 4,-eurá/hod.

Kontakt: 0903 506 693Kontakt: 0903 506 693

Spoločnosť Mestské lesy 
ponúka na predaj drevo vhodné na palivové účely

v 4m dĺžkach – ihličnatá vláknina m3 za 25€, 
listnatá vláknina tvrdá m3 za 50€.

Telefón: 0903 549 406, 045/6921127
mail: riaditel.ml@banskastiavnica.sk

Prijmeme zamestnanca na pozíciu chyžnej 
do Penziónu Príjemný oddych v Banskej Štiavnici, 
minimálne na obdobie letnej sezóny, s možnosťou 

predĺženia prac. pomeru formou trvalého prac. úväzku. 
Mzda 3,50 EUR/hod. v čistom, nástup ihneď. 

Kontakt: 0915 511 258

Inzerujte aj vy
v Š  avnických

novinách


