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INZERCIA

Školský rok 2020/21, ktorý 

sa práve končí, bol naozaj 

netypický, s trpkou príchuťou 

pandémie COVID-19, keď 

väčšiu čas vyučovania absol-

vovali žiaci dištančnou formou 

z domu, pričom o náročnosti 

takto osvojovaného a zvládnu-

tého učiva žiakmi niet pochýb.

Napriek tomu, aj vďaka týmto často 

sťaženým podmienkam, si žiaci 

a  učitelia osvojili iné formy a  me-

tódy edukačného procesu, čo sved-

čí o  mimoriadnej životaschopnos-

ti a  fl exibilite žiakov, učiteľov, ale 

aj nepedagogických zamestnancov 

škôl a samozrejme rodičov.

Primátorka mesta 

Mgr. Nadežda Babiaková 

zvolala na 23. 6. 2021 

rokovanie MsZ.

MsZ schválilo:

– program rokovania zasadnu-

tia MsZ v  B. Štiavnici s  dátumom 

23. jún 2021, s  vypustením bodu: 

Zmeny a  doplnky č. 9 ÚPN mesta 

Banská Štiavnica a s doplnením bo-

dov: Informatívna správa a  súhlas 

s  partnerstvom na projekte spol. 

Esprit, s.r.o., budovanie Environ-

mentálneho centra v  meste Ban-

ská Štiavnica a  Informatívna sprá-

va o  poskytnutí dotácie– projekt 

Smart City,

– návrhovú komisiu v  zložení: 

JUDr. Dušan Lukačko, predseda 

komisie, Mgr. Peter Ernek, člen, 

Mgr. Mikuláš Pál, člen,

– prebytok rozpočtu mesta Banská 

Štiavnica za rok 2020 v súlade s §10 

ods.3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 

Z. z. o rozpočtových pravidlách územ-

nej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v  znení neskor-

ších zmien a doplnkov,

– Rozbor hospodárenia TS, m. p., 

Banská Štiavnica k 31. 12. 2020,

– Rozpočtové opatrenia v zmysle zá-

kona č. 583/2004 Z. z. o  rozpočto-

vých pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zá-

konov v znení neskorších predpisov,– 

plán práce hlavného kontrolóra Mesta 

Banská Štiavnica na II. polrok 2021,

– použitie fi nančných prostried-

kov schváleného úveru poskyt-

nutých Prima bankou Slovensko, 

a.s.,

Ukončenie školského roka

Z rokovania mestského zastupiteľstva

Otvorenie ukončenia školského roku  foto Michal Kríž �3.str.

�3.str.

Letná súťaž

V  mesiaci júl sme pre Vás opäť 

pripravili zaujímavú súťaž 

o atraktívne vecné ceny. Stačí, ak 

nám v 3 súťažných kolách správ-

ne odpoviete na všetky súťažné 

otázky a zaradíme Vás do žrebo-

vania. Tentokrát otázky sú spo-

jené s  jedinečnými štiavnickými 

tajchami!

1. súťažné kolo:

Otázka:

1. Koľko tajchov sa dodnes zacho-

valo?

Správne znenia spolu so súťaž-

nými kupónmi nám posielajte do 

redakcie ŠN v termíne do 13. 8. 

Šťastných výhercov uverejníme 

v ŠN č. 28/2021 dňa 19. 8. 

Prajeme všetkým našim čitate-

ľom veľa šťastia a príjemné preži-

tie letných dní so ŠN!

Red.

Správna odpoveď:

Meno a priezvisko:

Kontakt:

Kupón č.1

Nedeľa 4.7. o 17:00 hod.

Divoký Spirit
Animovaný, dobrodružný, 90 min., MP, 

vstupné: 5€.

Výmenník
Vstup pondelok- streda- piatok

10:00- 11:00 a 15:00- 16:00 hod.
Objednávky na: vymennik.reservio.com 

Miesto: Kultúrne centrum, Kammerhofská č. 1, Banská Štiavnica
Kontakt: 045/6949651
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DIÁR
z programu

primátorky

20. 6. v Rádiu Devín od 15:00 bolo 

literárno-dramatické pásmo o  pu-

tovaní Sándora Petöfi ho po Sloven-

sku pod názvom „Putovanie Sándora 

Petöfi ho“. Použitý bol preklad z ma-

ďarčiny Mgr. Márie Petrovej, ban-

skoštiavnickej spisovateľky a  poet-

ky zo spomienok S. Petöfi ho na jeho 

putovanie, čo bolo aj vydané knižne 

v r. 2020.

20. 6. v  Rádiu Lumen od 20:30 

do 22:00 bola relácia o  pútnických 

miestach na Slovensku. Bolo poteši-

teľné, že adekvátna pozornosť bola 

venovaná aj banskoštiavnickej Kal-

várii (1744 – 1751).

23. 6. v Rádiu Lumen o 06:35 bola 

spomienka na Jána Severiniho (23. 

6. 1716 – 20. 6. 1789), rektora ban-

skoštiavnického gymnázia, autora 

prvej uhorskej stredoškolskej učeb-

nice zoológie, učebnice rétoriky, 

uhorských dejín od najstarších čias 

i učebnice historickej geografi e a sve-

tových dejín.

25. 6. vo viacerých médiách bola 

spomienka na tento deň v r. 1741, 

kedy panovníčka Mária Terézia bola 

korunovaná v  Dóme sv. Martina 

v  Bratislave za uhorskú kráľovnú. 

Jej naše mesto vďačí za to, že v de-

cembri 1762 rozhodla o založení Ba-

níckej akadémie v B. Štiavnici– prvej 

vysokej školy technického charakte-

ru na svete, s  ktorej existenciou je 

spojených aj množstvo európskych 

i svetových vynálezov a priorít.

26. 6. v  Rádiu Lumen o  7:00 bola 

spomienka na banskoštiavnického 

rodáka Jána Nepomuka Adamiho 

(26.06.1738 – 22.05.1821), fi lozofa, 

historika, náboženského historika, 

profesora na univerzitách v Trnave, 

Györi a v Bratislave.

26. 6. v Rádiu Slovensko od 20:05 

hovoril jediný europoslanec z nášho 

okresu Miroslav Číž o problematike 

migrácie a migrantov v Európe.

V  predchádzajúcom týždni nebolo 

dňa, aby vo viacerých médiách ne-

bol propagovaný One Day Jazz Fes-

tival a  vystúpenia Adama Ďuricu 

v mestách Slovenska, pričom v obi-

dvoch prípadoch bola spomínaná aj 

B. Štiavnica.

Ján Novák

Štiavničania, Štiavnica, 
médiá a súvzťažnosti

0€ eurobankovka Asociácie 

informačných centier 

Slovenska bude uvedená 

do predaja 2.6.2021 aj v Infor-

mačnom centre mesta Banská 

Štiavnica. 

Jej cena je 3€. Na tejto suvenírovej 

bankovke je po prvýkrát zobrazená 

mapa Slovenska a vyznačené člen-

ské informačné centrá asociácie 

a ako jedno z nich aj Banská Štiav-

nica. K dispozícii máme balíky za-

čínajúce sériovými číslami 2201, 

3101, 8501, 9801 a 12501.

Zároveň v  tento deň uvádzame aj 

novú turistickú pečiatku vytvorenú 

podľa historického vzoru – najstar-

šej mestskej pečate s erbom mesta 

(aspoň) v  strednej Európe, z  roku 

1275. Na tejto pečati bol pôvodne 

nápis S(Igillum) Civium De Scheb-

nit, teda: Pečať mesta Štiavnica. 

Písmeno S  ako Sigillum – pečať 

sme vynechali. Erb bol prevedený 

z plastického do plochého zobraze-

nia s použitím len jednej farby, tak-

že je trošku menší, ale presne za-

chováva tvar. Môžete si povšimnúť, 

že od súčasného erbu mesta sa od-

lišuje len tvarom – má gotický štít. 

A  orientáciou tehiel na hradbách. 

Tento erb je prvý svojho druhu – 

v tej dobe si erby ako štítové zna-

menie vytvárali len osoby– šľachti-

ci, ktorí ich reálne na štítoch nosili. 

Erb kombinuje neskorší tradičný 

symbol miest– hradby, s  vyjadre-

ním zamestnania jeho obyvateľov – 

baníckym náradím, čím o  storočie 

predbehol súčasníkov. Naša pečiat-

ka má priemer 5cm, je teda väčšia 

ako úradná okrúhla pečiatka mes-

ta, tá má 4cm. V minulosti boli ma-

jestátne pečate miest a panovníkov 

s omnoho väčším priemerom – po-

kojne aj 10cm + ochranný obal. Na 

rozdiel od ostatných turistických 

pečiatok Banskej Štiavnice bude 

táto ako prvá a jediná otláčaná čer-

venou farbou– na ktorú má Ban-

ská Štiavnica nárok od roku 1496, 

keď nám právo na červený pečatný 

vosk udelil Vladislav II. Jašterice sa 

na erbe mesta objavili až v polovi-

ci 15. storočia, takže ich ani teraz 

nemáme.

ICBŠ

Nová €urobankovka 
a pečiatka IC

28. 6.

Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k  ich 

potrebám a požiadavkám.

Účasť na súdnom pojednávaní.

Pracovné rokovanie so zástup-

cami fi rmy Strabag v  súvislos-

ti s  výsledkom súťaže verejné-

ho obstarávania na „Rekonštrukciu 

a  modernizáciu atletického štadióna 

v Banskej Štiavnici – 1. etapa.“

Redakčná rada ŠN.

29. 6.

Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k  ich 

potrebám a požiadavkám.

Vypracovanie hodnotiacej sprá-

vy o  stave prvku zapísaného do 

Reprezentatívneho zoznamu 

nehmotného kultúrneho dedič-

stva.

Zasadnutie prípravného výboru 

k  zabezpečeniu Salamandrových 

dní 2021.

Príprava materiálov k riešeniu re-

konštrukcie mestských kúpeľov.

30. 6.

Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k  ich 

potrebám a požiadavkám.

Účasť na ukončení školského roka 

– Základná škola Jozefa Horáka.

Pracovné stretnutie s  poslanca-

mi MsZ k  riešeniu „Rekonštrukcie 

a  modernizácie atletického štadióna 

v Banskej Štiavnici – 1. etapa.“

1. 7.

Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k  ich 

potrebám a požiadavkám.

Posledná rozlúčka s  občiankou 

nášho mesta p. Ivetou Labudovou.

2. 7.

Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k  ich 

potrebám a požiadavkám.

Účasť na zasadnutí Predstaven-

stva OOCR v Banskej Štiavnici.

3. 7.

Občianske obrady – sobáše.

Viera Lauková

Testovanie 
v našom meste

K 30. 6. mobilné odberové miesto 

testovacích vzoriek na COVID-19, 

ktoré sa nachádzalo v unimobun-

kách pri kotolni na Ul. L. Svobo-

du (sídl. Drieňová) ukončilo svo-

ju činnosť.

Od 1. 7. končí svoju činnosť aj 

spoločnosť Dej, s. r. o., v objekte 

mestskej plavárne.

Výsledky testovania – 25. týždeň 

(21. 6.– 27. 6. 2021):

Váš Lekár, s. r. o., (unimobunky, 

sídl. Drieňová)

21. 6. – 60 – otest., z toho 0 – pozitív

23. 6. – 68 – otest., z toho 0 – pozitív

24. 6. – 60 – otest., z toho 0 – pozitív

25. 6. – 72 – otest., z toho 0 – pozitív

26. 6. – 67 – otest., z toho 0 – pozitív

27. 6. – 46 – otest., z toho 0 – pozitív

DEJ, s. r. o., (plaváreň)

21. 6. – 56 – otest., z toho 0 – pozitív

22. 6. – 55 – otest., z toho 0 – pozitív

23. 6. – 30 – otest., z toho 0 – pozitív

24. 6. – 32 – otest., z toho 0 – pozitív

25. 6. – 47 – otest., z toho 0 – pozitív

26. 6. – 58 – otest., z toho 0 – pozitív

27. 6.– 54 – otest., z toho 0 – pozitív

Dôležité informácie ohľadom ak-

tuálnych opatrení nájdete aj na 

https://korona.gov.sk/.

Zdroj: OÚ BŠ

MsÚ

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 distribučná, a. s. Bez el. ener-

gie budú v B. Štiavnici:

– 6. 7. v čase od 8:30 – 15:30 na 

ul.: Energetikov, Kysihýbelská.

– 8. 7. v čase od 8:30 – 15:30 na 

ul.: Okrajová.

– 29. 7. v čase od 6:30 – 10:30 na 

ul.: Drevená.

Ďakujeme za porozumenie!

Július Bodor, riaditeľ sekcie 

Dispečingy SSD, a.s.

Infocentrum 
mesta
Banská Štiavnica. Otvorené:

Po-Ne: 9:00 – 18:00

Kontakt: 045/6949653, 

ic@banskastiavnica.sk

IC BŠ
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Všetkým našim žiakom 

a  pedagógom prajeme príjemné 

prežitie prázdnin, aby po náročnom 

školskom roku nabrali silu, zdravie 

a elán do toho ďalšieho, ktorý bude, 

ako všetci dúfame, prebiehať už na-

ozaj v tom tradičnom školskom du-

chu v našich školách. Srdečne ďaku-

jeme za svedomitú a obetavú prácu 

celému osadenstvu škôl, žiakom 

a rodičom.

Osobitné poďakovanie na konci 

školského roka patrí aj učiteľom, 

pre ktorých bol tento školský rok 

posledným v ich profesionálnej pe-

dagogickej činnosti. Medzi takých 

patria aj pedagogickí zamestnanci 

ZŠ Jozefa Horáka, Mgr. Soňa Bol-

hová, Ing. Zuzana Čížová a  pani 

Mária Kaskötöová, s  ktorými sa 

osobne rozlúčila aj primátorka mes-

ta Mgr. Nadežda Babiaková, ktorá 

vysoko ocenila význam ich dlhoroč-

nej práce pri výchove a  vzdelávaní 

žiakov nášho základného školstva 

a  zároveň zaželala im, ako aj celej 

pedagogickej obci všetko dobré do 

ďalších dní, veľa zdravia, či už na 

zaslúženom odpočinku alebo do na-

sledujúcich ďalších rokov náročnej 

pedagogickej práce.

Viera Ebert, školský úrad

NOVINKY


1.str.

– Poskytnutie dotácií 

z  rozpočtu mesta v  zmysle VZN 

mesta B. Štiavnica č. 2/2018 o po-

skytovaní dotácií z rozpočtu Mes-

ta Banská Štiavnica v  znení do-

datku č. 1 nasledovne:

– vo výške 15 500€ pre žiadate-

ľa Futbalový klub Sitno Banská 

Štiavnica s  tým, že dotácia bude 

použitá na projekt „Športová čin-

nosť futbalových mužstiev pre rok 

2021 – Celoročné súťaže mužstiev 

(predprípravky, prípravky, starší 

a mladší žiaci, dorast a muži)“,

– vo výške 3 000€ pre žiadateľa 

Športový klub Atléti BS Banská 

Štiavnica s  tým, že dotácia bude 

použitá na projekt „Športová čin-

nosť ŠK Atléti BS v roku 2021“,

– vo výške 10 500€ pre žiadate-

ľa Plavecký klub Banská Štiavni-

ca s  tým, že dotácia bude použi-

tá na projekt „Činnosť PKBS v roku 

2021“,

– vo výške 1  500€ pre žiadateľa 

Slovenské banské múzeum Ban-

ská Štiavnica s  tým, že dotácia 

bude použitá na projekt „Kultúr-

ny rok 2021 v Slovenskom banskom 

múzeu“,

– vo výške 1  500€ pre žiadateľa 

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi 

augsburského vyznania na Slo-

vensku Banská Štiavnica s  tým, 

že dotácia bude použitá na pro-

jekt „Návrh obnovy strechy z dreve-

ného šindľa – evanjelický cintorín“,

– vo výške 2  000€ pre žiadate-

ľa Túlavá Labka Banská Štiavni-

ca s tým, že dotácia bude použitá 

na projekt „Kastrácia túlavých ma-

čiek a psov“.

MsZ sa uznieslo:

– na VZN mesta Banská Štiavni-

ca č. 2/2021 o  určení výšky prí-

spevkov na čiastočnú úhradu 

nákladov v  školách a  školských 

zariadeniach v  zriaďovateľskej 

pôsobnosti Mesta Banská Štiav-

nica, bez pripomienok,

– Dodatku č. 1 k VZN mesta Ban-

ská Štiavnica č. 1/2020 o  dočas-

nom parkovaní motorových vo-

zidiel na vymedzených úsekoch 

miestnych komunikácií na území 

mesta Banská Štiavnica,

– na Dodatku č. 4 k  VZN mesta 

Banská Štiavnica č. 7/2016 o so-

ciálnych službách bez pripomie-

nok.

MsZ berie na vedomie:

– kontrolu plnenia uznesení MsZ 

v  B. Štiavnici, konaného dňa 28. 

4. 2021,

– Správu o  inventarizácii majet-

ku mesta k 30. 11. 2020 vykona-

nú v  zmysle Príkazu primátorky 

mesta č. 1/2020,

– stanovisko hlavného kontrolóra 

k  Záverečnému účtu mesta Ban-

ská Štiavnica za rok 2020 a sprá-

vu audítora za rok 2020,

– Plán práce MsZ mesta Banská 

Štiavnica na II. polrok 2021,

– Správu o  stave mesta Banská 

Štiavnica a  činnosti samosprávy 

za rok 2020,

– Informatívnu správu o  kona-

ní Valného zhromaždenia spoloč-

nosti Mestské lesy Banská Štiav-

nica, spol. s  r. o., konaného dňa 

24. 4. 2021 v zasadačke MsÚ,

– Informatívnu správu o  konaní 

riadneho Valného zhromaždenia 

spoločnosti Stredoslovenská vo-

dárenská spoločnosť, a. s., kona-

ného dňa 8. 6. 2021,

– Informatívnu správu o  postu-

pe realizovania projektu vybudo-

vania atletického štadióna v  B. 

Štiavnici,

– Informatívnu správu o  podaní 

petície proti zrušeniu prevádzky 

Zberňa prádla na Dolnej ul. č. 2 

v B. Štiavnici,

– Informatívnu správu, vyjad-

ruje podporu a  súhlasí s  part-

nerstvom v  projekte spoločnos-

ti Esprit, spol. s.r.o., Pletiarska 2, 

969 01 Banská Štiavnica, pri bu-

dovaní Environmentálneho cen-

tra v meste Banská Štiavnica,

– Informatívnu správu o  úspeš-

nosti mesta Banská Štiavnica 

v projekte Smart City, kde získa-

lo nenávratný fi nančný príspevok 

v max. výške 929 939,01 tis. €.

MsZ neschválilo:

a) Zámer na prenájom pozemku 

C KN 4970/2, formou Obchodnej 

verejnej súťaže,

f) Nájomné a miestna daň za te-

rasy pri reštauračných zariade-

niach.

MsZ zrušilo:

o) v  celom rozsahu uznesenie 

č. 142/2020 zo dňa 14. októbra 

2020, ktorým MsZ v  B. Štiavni-

ci schválilo zámer na prevod čas-

ti pozemku parc. č. C KN 5426/8, 

o celkovej výmere 2299m2, zasta-

vaná plocha a nádvorie, z ktorého 

by sa geometrickým plánom od-

delilo cca 3m2, podľa §9a, odst. 8, 

písm. e) zákona SNR č. 138/1991 

Zb., o  majetku obcí v  znení ne-

skorších predpisov, pre Mgr. J. 

Wahlandtovú

MsZ žiadalo:

– primátorku mesta zvolať pra-

covné rokovanie samosprávy 

k  určeniu podmienok Zmluvy 

o  dielo „Rekonštrukcia a  moderni-

zácia atletického štadióna v Banskej 

Štiavnici – 1. etapa“ s  víťazným 

uchádzačom realizácie.

MsZ uložilo:

– riaditeľovi Technických služieb, 

m. p., Banská Štiavnica prijať 

opatrenia na zníženie straty a po-

dať informatívnu správu o ich pl-

není MsZ do 31. 10. 2021.

Majetkové veci mesta

b) Zámer na odpredaj pozemkov 

C KN 4647, časť C KN 4590/1 a C 

KN 1982/1, 1985/1, 1983, 1984,

c) Prevod pozemku parc. č. C KN 

1315, 1316, 1317/1 1317/2 v  k. 

ú. Banská Štiavnica,

d) Prevod pozemku parc. č. C KN 

2361/3 a  C KN 2361/4 v  k. ú. 

Banská Štiavnica,

e) Námietka voči kúpnej cene 

za pozemky parc. č C KN 834/8 

a 834/9 v k. ú. Banská Štiavnica,

g) Prevod pozemkov parc. č. C KN 

1388/1, 1388/9-11 a 1389 v k. ú. 

Banská Štiavnica,

h) Prevod pozemkov parc. č. C KN 

5741/7 a  parc. č. C KN 5741/6 

v k. ú. Banská Štiavnica,

i) Prevod podielu 4/8 pozemkov 

parc. č. C KN 4627/9, 5544/76, 

4642/3, 5544/77, 5544/80 v k. ú. 

Banská Štiavnica, kupujúci Mesto 

Banská Štiavnica,

j) Prevod pozemkov parc. č. C 

KN 3992/4, 3992/3, 4587/10, 

4582/10 v k. ú. Banská Štiavnica,

k) Zámer na prevod pozemkov 

C KN 1608, 1604, 1605 a  E KN 

6376/1 a  6371 v  k. ú. Banská 

Štiavnica,

l) Zámer na prevod časti pozem-

ku parc. č. E KN 6611/1 v  k. ú. 

Banská Štiavnica,

m) Zámer na prevod pozemku 

parc. č. E KN 5058/5 v k. ú. Štiav-

nické Bane, kupujúci O. Slaný 

s manž. H. Slanou,

n) Zámer na prevod časti pozem-

ku z parc. č. C KN 3541/1 v k. ú. 

Banská Štiavnica,

p) Návrh na vyhlásenie OVS na 

prenájom poľnohospodárskych 

pozemkov na poľnohospodárske 

účely,

q) Zámer na odpredaj pozemku 

parc. č. C KN 4646/7 v k. ú. Ban-

ská Štiavnica,

r) Prevod pozemku p. č. E KN 

1839/1, 6582 v  k. ú. Banská 

Štiavnica, kupujúci Tidly Slova-

kia, a. s.,

s) Zámer na zámenu pozemkov 

v k. ú. Banská Štiavnica.

Po prerokovaní všetkých bodov 

primátorka mesta rokovanie MsZ 

ukončila.

Kompletné uznesenia 

z  MsZ sú zverejnené aj na 

www.banskastiavnica.sk.

Spracoval: Michal Kríž


1.str.

Ukončenie školského roka

Z rokovania mestského zastupiteľstva
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Mesto Banská Štiavnica 

vyhlasuje

podľa ustanovenia §4 ods.1 záko-

na č.596/2003 Z.z. o  štátnej sprá-

ve v školstve a školskej samospráve 

a o zmene a doplnení niektorých zá-

konov v znení neskorších predpisov 

a zákona č.552/2003 Z.z. o výkone 

práce vo verejnom záujme v  znení 

neskorších predpisov výberové ko-

nanie na obsadenie miesta riaditeľa 

Základnej umeleckej školy, Nám. 

sv. Trojice č.4, Banská Štiavnica.

Ponúkaný plat: V  súlade so záko-

nom č.553/2003 Z.z. o  odmeňo-

vaní niektorých zamestnancov pri 

výkone práce vo verejnom záujme 

a o zmene a doplnení niektorých zá-

konov v znení neskorších predpisov.

Kvalifi kačné predpoklady a  iné 

požiadavky:

- kvalifi kačné predpoklady na výkon 

pedagogickej činnosti a pre príslušný 

druh a typ školy podľa § 10 ods.1, § 

11 a § 39 ods.3 zákona č.138/2019 

Z.z. o  pedagogických zamestnan-

coch a  odborných zamestnancoch 

a  o  zmene a  doplnení niektorých 

zákonov v  znení neskorších pred-

pisov(ďalej len „zákon č.138/2019 

Z.z.“) a podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR 

č. 1/2020 Z.z. o kvalifi kačných pred-

pokladoch pedagogických zamest-

nancov a odborných zamestnancov,

- vykonaná 1.atestácia podľa §30 

ods. 1 alebo podľa §90 ods.1 zákona 

č.138/2019 Z.z.,

- najmenej 5 rokov pedagogickej čin-

nosti podľa § 3 ods.5 z. č.596/2003 

Z.z. o štátnej správe v školstve a škol-

skej samospráve a o zmene a doplne-

ní niektorých zákonov v  znení ne-

skorších predpisov,

- občianska a morálna bezúhonnosť 

podľa §15 zákona č.138/2019 Z.z.,

- zdravotná spôsobilosť podľa §16 

zákona č.138/2019 Z.z.,

- ovládanie štátneho jazyka podľa 

§17 zákona č.138/2019 Z.z.,

- spôsobilosť na právne úkony v pl-

nom rozsahu,

- znalosť príslušnej legislatívy, ria-

diace a  komunikačné schopnosti, 

zodpovednosť

Zoznam požadovaných dokladov 

k žiadosti do výberového konania:

- písomná žiadosť o zaradenie do vý-

berového konania,

- overené kópie dokladov o dosiah-

nutom vzdelaní a  o  absolvovaní 

1.atestácie alebo jej náhrady,

potvrdenie o dĺžke výkonu činnosti 

pedagogického zamestnanca,

- profesijný štruktúrovaný životopis 

- písomný koncepčný zámer rozvoja 

školy,lekárske potvrdenie o telesnej 

a  duševnej spôsobilosti pre výkon 

činnosti pedagogického zamestnan-

ca a  čestné prehlásenie o  bezúhon-

nosti

- písomný súhlas so spracova-

ním osobných údajov v súlade so z. 

č.18/2018 Z.z.o  ochrane osobných 

údajov a o zmene a doplnení niekto-

rých zákonov,

- čestné vyhlásenie o  pravdivosti 

všetkých údajov uvádzaných v prílo-

he žiadosti

Dátum a miesto podania žiadosti 

o účasť vo výberovom konaní:

Žiadosť o  účasť vo výberovom ko-

naní s  požadovanými dokladmi je 

potrebné zaslať poštou alebo osob-

ne doručiť v  obálke označenej „Vý-

berové konanie ZUŠ – neotvárať“ do 

20.9.2021 do 12. hod. na adre-

su: Mestský úrad Banská Štiavnica, 

Radničné námestie č.1, 969 24 Ban-

ská Štiavnica.

Prihlášky zaslané po termíne sa do 

výberového konania nezaradia.

Termín a  miesto výberového kona-

nia bude uchádzačom, ktorí spĺňajú 

požadované predpoklady oznámený 

písomne najmenej 7 dní pred jeho 

uskutočnením.

Mgr. Nadežda Babiaková,

primátorka mesta 

Výberové konanie

Nový zámok

Jedna z  najimpozantnejších, pod-

ľa mňa najimpozantnejšou domi-

nantou Banskej Štiavnice, je Nový 

zámok. Nielen však to. Táto výni-

močná a jedinečná fortifi kačná stav-

ba aj z  celoslovenského hľadiska 

(1564 – 1571) sa výrazným spôso-

bom zapísala v posledných 3 decéni-

ách 16. a 17. storočí nielen do pove-

domia Banskej Štiavnice, Slovenska, 

Uhorska, ale aj habsburskej monar-

chie a teda aj do povedomia Európy. 

Ku tejto výnimočnej kultúrno-his-

torickej a  architektonickej pamiat-

ke sa viažu v  tomto roku až 2 vý-

znamné výročia. V roku 1571, teda 

presne pred 450 rokmi bola stav-

ba Nového zámku ukončená a  tak-

tiež presne pred okrúhlymi 50 rok-

mi, teda v roku 1971 bola ukončená 

nielen komplexná rekonštrukcia 

totálne zdevastovaného objektu, ale 

slávnostne tu bola aj otvorená celo-

slovenská expozícia „Protiturecké boje 

na Slovensku“, ktorá je dodnes jedi-

nou svojho druhu na Slovensku. Je 

tu teda dvojnásobný dôvod priblížiť 

tento objekt aj pre našich čitateľov.

Nový zámok začalo mesto stavať 

v roku 1564 a jeho stavba bola ukon-

čená v roku 1571. Bolo to v období, 

kedy Banská Štiavnica, ktorá bola už 

vtedy mimoriadne významným ban-

ským mestom a  bola významným 

zdrojom príjmov pre štátnu poklad-

nicu monarchie, sa nachádzala pred 

akútnym nebezpečenstvom turec-

kej expanzie. Vybudovanie tejto for-

tifi kačnej pevnosti na ideálne zvole-

nom exponovanom mieste dokonale 

splnilo svoj účel. Turecké hordy ne-

prekročili nielenže mestské hrad-

by Banskej Štiavnice, ale ani ďalšie 

oblasti Slovenska severne od Ban-

skej Štiavnice. V 20. storočí Nový zá-

mok postupne dokonale chátral až 

do takmer havarijného stavu začiat-

kom 60. rokov 20. storočia. Keď som 

sa stal v  roku 1965 riaditeľom Slo-

venského banského múzea,  jednou 

z mojich priorít bolo získanie tohto 

objektu do správy múzea. Keď sa tak 

stalo, múzeum sa stalo investorom 

komplexnej rekonštrukcie objektu 

a  následne prípravy dodnes jedinej 

celoslovenskej expozície svojho dru-

hu na Slovensku– Protiturecké boje 

na Slovensku, čo bolo úspešne ukon-

čené presne pred 50 rokmi v  roku 

1971. Takže takýto bol a stále je náš 

Nový zámok, národný, ale aj svetový.

Foto: Ján Petrík

Ján Novák

Banská Štiavnica národná a svetová

Očkom do 
knižnice

Letný režim v  mestskej knižni-

ci sa začína prvým júlom a končí 

31. 8. Všetky služby MsK sú za-

chované, mení sa iba prevádzko-

vý čas, ktorý je v  letnom období 

skrátený.

Od 1. 7. 2021 do 31. 8. 2021 

bude teda výpožičný čas v mest-

skej knižnici nasledovný:

Po: 8.00-11.30 12.00-15.00

Ut: 8.00-11.30 12.00-15.00

St: 8.00-11.30 12.00-17.00

Št: nestránkový deň

Pi: 8.00-11.30 12.00-15.00

Detská pobočka na sídlisku 

Drieňová bude zatvorená, na-

koľko ide o  čas školských prázd-

nin. Upozorňujeme preto všet-

kých používateľov, ktorí mali 

vypožičané knihy z  tejto knižni-

ce, a nestihli ich vrátiť na poboč-

ke, aby ich vrátili v meste, v mest-

skej knižnici na Nám. sv. Trojice 3 

v Rubigalle alebo si aj počas prázd-

nin každý mesiac predlžovali vý-

požičnú dobu, či už telefonicky 

alebo prostredníctvom e-mailu, 

aby neboli generované upomien-

ky a  vyhli sa tak zbytočným po-

platkom za omeškanie.

Kontakt: tel: 045/6949658, e-mail: 

kniznica@banskastiavnica.sk

MsK

Poďakovanie
Chcel by som sa poďakovať tou-

to cestou všetkým ľuďom, mojim 

bývalým kolegom a vedeniu mes-

ta, že pokiaľ bolo treba, vždy si na-

šli spôsob, ako nám pomôcť a sna-

žili sa pomáhať, ďalej mestskému 

zastupiteľstvu, ktoré ma príjem-

ne prekvapilo pri poslednom roz-

hodovaní o  odpustení dlhu– ná-

jomného za rok 2020 a časť roku 

2019, ktorý sme vytvorili v  dô-

sledku pandemickej krízy, za dob-

rú spoluprácu VIO TV, ŠN a chcem 

popriať spoločnosti Mestské lesy 

Banská Štiavnica, aby boli zdravé 

po ekonomickej a  ľudskej strán-

ke a mestským lesom, aby neprišli 

kalamity a aby sa lesy mohli rozví-

jať a dalo sa v nich hospodáriť tak, 

aby boli vždy zdravé a na prospech 

ľudí. Ďakujem!

Jaroslav Dudík
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Upozornenie pre rodičov!

Z  dôvodu veľkého záujmu rodičov 

o  umiestnenie detí do MŠ v  čase 

tohtoročných letných prázdnin 

z  dôvodu zapojenia sa rodičov už 

do obvyklého pracovného procesu 

v  postpandemickej situácii, mesto, 

ako aj materské školy v snahe vyjsť 

im v ústrety pri dodržaní nevyhnut-

nej legislatívou určenej povinnos-

ti prerušenia činnosti každej MŠ 

v čase letných prázdnin najmenej na 

3 týždne (čerpanie dovoleniek, dô-

kladné čistenie a  dezinfekcia vnú-

torných priestorov a zariadení ), ako 

aj z kapacitných dôvodov, budú MŠ 

v  mesiaci júl a  august prijímať na 

pobyt deti z inej, ako domovskej MŠ 

len v prípade zamestnaných rodičov.

Viera Ebert, 

Školský úrad MsÚ

Prevádzka materských škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica, v čase letných prázdnin 2021

Materská škola júl 2021 august 2021

1.mája č. 4 

Križovatka

Zatvorená- Možnosť umiest-

nenia detí zamestnaných ro-

dičov do MŠ Mierová č. 2, 

Pod Kalváriou

Otvorená– pre všetky svoje deti 

+ pre deti zamestnaných rodi-

čov z MŠ Bratská a MŠ Mierová

Bratská č. 9

sidlisko 

Drieňová

Otvorená– len pre všetky 

deti tejto MŠ

Zatvorená- Možnosť umiestne-

nia detí zamestnaných rodičov 

do MŠ 1. mája

Mierová č. 2 

Pod Kalváriou

Otvorená– pre všetky deti tej-

to MŠ + pre deti zamestna-

ných rodičov z MŠ 1. mája č. 4

Zatvorená- Možnosť umiestne-

nia detí zamestnaných rodičov 

do MŠ 1. mája

Vonkajšie 
športoviská 
pri ZŠ Jozefa Kollára

1. Prevádzku riadi a za areál zod-

povedá správca– ZŠ J. Kollára.

2. Prevádzková doba areálu je od 

7:45 do 20:00, v  letných mesia-

coch po dohode so správcom.

3. Všetci užívatelia (žiaci, mládež, 

nájomcovia, obyvatelia) sú povinní:

– ochraňovať využívaný majetok, 

prípadné vzniknuté škody hlásiť 

správcovi na tel.: 0918 255 415, 

0911 370 041, 0904 523 872

– dodržiavať zásady slušného 

správania, zamedziť neprimera-

nému hluku a vulgárnemu vyjad-

rovaniu,

– na športoviská vstupovať (vystu-

povať) len cez miesta na to určené,

– udržiavať čistotu a  poriadok, 

znečistenie priestorov bezodklad-

ne odstrániť na vlastné náklady.

4. Na vonkajších športoviskách je 

prísne zakázané:

– vodiť psov a iné zvieratá,

– fajčiť, požívať alkoholické nápoje 

a návykové látky!

Tenisový kurt– rezervácie na tel.: 

0918 255 415, 4€/hod, prevádzka 

do 20:00.

Multifunkčné ihrisko do 20:00, 

mládež zdarma, dospelí- prená-

jom 10€/hod.

Basketbalové, volejbalové, futba-

lové– zdarma do 20:00.

Telocvičňa– po dohode so správ-

com, 7€/hod.

ZŠ J. Kollára

Oznam
Upozorňujeme našich prispieva-

teľov, že príjem príspevkov a  in-

zercie do najbližšieho čísla ŠN je 

v pondelok do 14:00 hod. Ďaku-

jeme za porozumenie!  red.
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Jozef Osvald

11. 7. 2021 bude tomu už neuveri-

teľných 85 rokov, čo v našom meste 

nepretržite žije jedna z  najpopulár-

nejších, ak nie celé desaťročia najpo-

pulárnejšia osobnosť Banskej Štiav-

nice Jozef Osvald. Štiavnický Nácko, 

najrázovitejšia a najobľúbenejšia po-

stava Salamandrových sprievodov, 

neprekonateľný zberateľ a  interpret 

štiavnických vtipov a  taktiež nepre-

konateľný zberateľ banských svie-

tidiel, cestovateľ, spisovateľ, mno-

honásobný darca krvi a  pred jeho 

odchodom na dôchodok vynikajú-

ci banský záchranár – toto všetko sa 

neodmysliteľne spája s jeho doteraj-

ším životným príbehom.

Takže naša prvá otázka znie:

Čo všetko predchádzalo vašim 

neskorším širokospektrálnym 

aktivitám?

J. O.

Narodil som sa v Banskej Štiavnici 

11.7.1936. V r. 1951-1955 som ab-

solvoval Strednú priemyselnú ško-

lu banícku v  Banskej Štiavnici. Po 

maturite som nastúpil ako banský 

technik v banskoštiavnickom závo-

de Rudných baní, n.p., Banská Bys-

trica. V  Banskej Štiavnici, ako aj 

v Hodruši – Hámroch som pracoval 

až do môjho odchodu na dôchodok.

Čo Vás inšpirovalo ku zbieraniu 

banských svietidiel, ktorých ste 

zozbierali toľko ako nikto zo Slo-

venska, ku zbieraniu štiavnic-

kých vtipov, ale hlavne ako ste 

sa dostali ku svojráznej postave 

štiavnického Nácka?

J.O.

Od malička som mal mimoriad-

ne dôverný vzťah k môjmu rodisku 

i  k  celoživotnému bydlisku– Ban-

skej Štiavnici. Nasával som den-

no-denne nielen všetko svetozná-

me z  histórie tohto mesta, ale aj 

jeho špecifík. Tieto špecifi ká boli aj 

tradície, ktoré sa v  konečnom dô-

sledku stali taktiež svetoznámymi 

tradíciami, všetko toto som sa sna-

žil najprv pochopiť, potom naštu-

dovať, všetko si zapamätať, inter-

pretovať, ale aj literárne spracovať. 

Pevne verím, že v tomto smere bu-

dem mať aj nasledovníkov.

Ste autorom, resp. spoluautorom 

viacerých publikácií, ktoré sú to?

J.O.

Sú to: Banícke piesne z  r. 1985; 

Banícke piesne z  r. 2003; Nácko-

ve špásy a huncútstva z r. 1977; Ši-

balstvá, huncútstva a príbehy štiav-

nického Nácka 

z r. 2009 a 2015, 

ako aj Náckoviny 

z r. 2003. Okrem 

toho som uve-

rejnil v  Štiavnic-

kých novinách 29 

humoristických 

príbehov o  le-

gendárnom štiav-

nickom Náckovi, 

ako aj 35 cesto-

pisných reportáží 

zo svojich potu-

liek po svete.

Čo všetko nám 

môžete povedať 

o  Vašich potul-

kách, kde vša-

de ste vo svete 

boli?

J.O.

Tak nebolo toho 

týždňa, aby sme neboli spravili ne-

jakú náročnú turistiku s  mojimi 

kamarátmi. Robili sme diaľkové 

pochody, z ciest som napísal 58 re-

portáží, okúpal som sa v 3 oceánoch 

a 19 moriach, navštívil som 49 kra-

jín sveta, ktoré som spoznával.

Za svoju nesmierne činorodú 

a mnohostrannú činnosť ste do-

stali aj viacero ocenení – aké to 

boli?

J.O.

V r. 1968 mi bolo udelené vyzna-

menanie prezidenta ČSSR „Za 

pracovnú obetavosť“, v  r. 1970 mi 

Ministerstvo priemyslu SSR– Od-

borový zväz pracovníkov baníc-

tva a  energetiky udelil vyzname-

nanie „Vzorný záchranár“, v r. 1975 

mi Ústredná rada odborov udelila 

čestný strieborný odznak „Za obe-

tavú prácu v ROH“, v r. 1979 mi Mi-

nister hutníctva a  ťažkého stro-

járenstva ČSSR a  Ústredný výbor 

odborového zväzu pracovníkov 

baníctva a energetiky udelil čestný 

odznak ministra „Vzorný záchranár 

I. stupňa“, v r. 1986 mi Rudné bane 

a  magnezitové závody – odboro-

vý výbor ROH VHJ RBMZ udelil 

čestný odznak VHJ „Vzorný pracov-

ník výrobno-hospodárskej jednotky 

Rudných baní a magnezitových závo-

dov“, v r. 1999 mi Slovenský Červe-

ný kríž udelil „Diamantovú plaketu 

za darcovstvo krvi a záchranu života“ 

(za 98-násobné bezplatné darova-

nie krvi), v r. 2000 mi bola udelená 

„Výročná cena Mesta Banská Štiav-

nica“, v  r. 2001 a  2003 som zís-

kal cenu primátora Banskej Štiav-

nice „Za rozvoj kultúry“, v  r. 2006 

mi minister hospodárstva SR ude-

lil vyznamenanie „Za zachováva-

nie baníckych tradícií“, v r. 2009 mi 

Hornický historický spolok v Stří-

bre udelil medailu Františka Jare-

ša „Za zásluhy“,  v  r. 2011 mi bolo 

udelené vyznamenanie Bansko-

štiavnicko-hodrušského banícke-

ho spolku „Za zásluhy“, v  r. 2011 

mi Slovenský zväz telesne postih-

nutých udelil „Zlatú medailu Sloven-

ského zväzu telesne postihnutých“.

Záverom už len to najúprimnejšie 

a najvreljšie prianie tejto mimoriad-

ne významnej banskoštiavnickej 

osobnosti – zdravie, šťastie, každo-

dennú pohodu a ešte množstvo in-

špirácií do Vašich širokospektrál-

nych aktivít v ďalších rokoch.

Za rozhovor sa poďakovala

Foto: Lubo Lužina

Miroslava Malatincová

Slovo má…Záhradkárske 
okienko
Škodlivosť vošiek

Vošky sú najznámejšími škodcami 

ovocných drevín. V  krátkom čase 

sa dokážu mimoriadne rýchlo pre-

množiť. Škodia až trojnásobne:

1. Ich škodlivosť spočíva predo-

všetkým v  tom, že rastlinné šťa-

vy cicajú v takom množstve, že ich 

nestačia zužitkovať.

2. Lepkavými kvapkami štiav, 

ktoré prešli ich tráviacim traktom 

(tzv. medovica) znečisťujú nižšie 

položené listy, na ktorých sa ne-

skôr rozrastajú čerňovky.

3. Prenášajú rôzne vírusové cho-

roby (napr. šárka sliviek).

Prezimovanie vošiek

Všetky druhy vošiek prezimujú 

vo forme vajíčok na jednotlivých 

druhoch ovocných drevín. Niekto-

ré druhy začiatkom leta preletu-

jú (migrujú) na letné hostiteľské 

rastliny, z ktorých sa na jeseň vra-

cajú späť na ovocné dreviny a na-

kladú prezimujúce vajíčka. Iné 

druhy zostávajú počas celej vege-

tácie na ovocných drevinách.

Voška jabloňová (Aphis pomi) ško-

dí celý rok na koncoch mladých vý-

honkov jabloní. Voška skorocelová 

(Dysaphis plantaginea) spôsobuje 

nápadné deformácie a  červenofi a-

lové sfarbenie listov jabloní. Silno 

poškodené listy predčasne opadá-

vajú. Začiatkom leta preletuje na 

skorocel. Voška ríbezľová (Cryp-

tomyzus ribis) je pôvodcom nápad-

ných fi alovočervených pľuzgierov 

na listoch červených ríbezlí. Začiat-

kom leta migruje na rastliny z čeľa-

de hluchavkovitých. Voška slivková 

(Hyalopterus pruni) počas celého 

vegetačného obdobia tvorí obrov-

ské kolónie na spodnej strane listov 

broskýň a sliviek.

Možnosti ničenia vošiek: Naj-

účinnejším a  ekonomicky naj-

výhodnejším spôsobom ničenia 

vošiek je predjarný postrek ovoc-

ných drevín krátko po vypuča-

ní. Týmto postrekom zničíme vo-

šky ešte skôr, než stihnú spôsobiť 

väčšie škody. Počas vegetácie mô-

žeme vošky ničiť povolenými prí-

pravkami, ale vzhľadom na to, že 

sa v kolóniách vošiek nachádzajú 

aj ich prirodzení nepriatelia (napr. 

lienky, larvy zlatoočiek a  pestre-

niek), mali by sme uprednostniť 

tie prípravky, ktoré užitočné orga-

nizmy neničia. Sú aj bio postreky 

ktoré efektívne pôsobia.

Michaela Mojžišová
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Spomienka

Dňa 6. 7. uply-

nie 25 rokov 

od úmrtia náš-

ho manžela, 

otca, starého 

a  prastarého otca p. Alojza 

Peťku z Banského Studenca. 

Tí, ktorí ste ho poznali, ve-

nujte mu spolu s nami tichú 

spomienku. Spomína 

manželka, syn 

a dcéra s rodinami

Spomienka

5. 7. si pripomíname úmr-

tie Márie Holécyovej, ro-

dáčky z Banského Studenca. 

Spomína 

sestra Božena a krstné 

deti Miroslav a Mária

oznamy, 
spomienky

Letná pozvánka 
pre Vás osobne

V Liečebných termálnych kúpeľoch 
Sklené Teplice začíname s tradíciou 

letných grilovačiek!
Tešiť sa môžete na špičkové grilované 
špeciality z bravčového mäsa a rýb, 

fantastické pivo a víno a na posedenie 
pri živej hudbe v príjemnom prostredí.

Radi Vás privítame 3.7.2021 v areáli Liečebných termálnych kúpeľov 
v Sklených Tepliciach od 16.00 hod. a potom každú ďalšiu sobotu v rovnakom čase!

INZERCIA

Oznam
Oznamujeme, že úradné hodiny 

v kancelárii nebudú, v mesiacoch 

júl, august sú prázdniny. Zároveň 

oznamujeme členom, že členské 

príspevky zostávajú vo výške 5€ 

a uhradiť ich bude možné v roku 

2021 aj za oba roky.

Výbor ZO SZTP 

Banská Štiavnica

Výberové 
konanie
Obec Ilija vyhlasuje výberové ko-

nanie na obsadenie pracovné-

ho miesta riaditeľ/ka Materskej 

školy v  obci Ilija. Viac informá-

cií o  podmienkach výberového 

konania nájdete na stránke obce 

www.obecilija.sk.

Knihy v IC
IC mesta Banská Štiavnica ponú-

ka na predaj obr. publikácie: Zla-

tá Banská Štiavnica– 18,90€, J. 

Lackovič– monografi a, obrazová 

publikácia– 15,-€, Banská Štiav-

nica– Mesto UNESCO, nové vyda-

nie– 15,-€, Banícke uniformy od 

Z. Denkovej– 5€. Môžete si ich za-

kúpiť denne od 9:00 – 18:00 hod.

IC BŠ
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Matúš Tomášik, študent 

odboru biotechnológia 

a farmakológia, obsadil 

1. miesto.

57. ročník Celoštátneho kola Che-

mickej olympiády, kategórie EF, 

ktorý sa konal 13. – 15. júna na 

SOŠ polytechnickej Jána Antonína 

Baťu vo Svite, pozná mená víťazov 

prestížnej súťaže.

Aj v  nepriaznivých časoch pandé-

mie sa v chemických laboratóriách 

nezastavil čas. Príprave na celoslo-

venské kolo CHO sa pod vedením 

svojho školiteľa, Ing. Jozefa Ur-

bana, venoval zanietený študent 

IV. B, ktorý najprv úspešne absol-

voval úskalia krajského kola (onli-

ne).

Prvenstvo v  Celoštátnom kole 

CHO bolo potvrdením Matúšov-

ho záujmu o chémiu: Prečo som si 

vybral štúdium chémie? Pretože 

sa stala už na ZŠ súčasťou môjho 

každodenného života. Nadchla ma 

svojou krásou. Vedela ma prekva-

piť. Ako povedal český chemik Ka-

mil Březina: „Chémia je veda voňavá, 

farebná, prskajúca a dymiaca. Je vtip-

ná a rada žartuje. To isté platí aj o che-

mikoch.“

57. ročníka CHO sa zúčastnilo 13 

súťažiacich z  piatich slovenských 

chemických škôl (B. Štiavnica, Svit, 

Nováky, Bratislava a Trenčín).

Teória v  celoštátnom kole sa 

skladá zo 4 oblastí:

1. všeobecná a fyzikálna chémia

2. organická chémia

3. chémia prírodných látok a  bio-

chémia

4. Prax sa delí na laboratórnu prax 

a doplnkové výpočtové úlohy

Program CHO začal v nedeľu večer 

slávnostným otvorením a  losova-

ním súťažných čísel. Náš Matúš To-

mášik si vylosoval sedmičku. Šťast-

nú… V pondelok dopoludnia začala 

vlastná súťaž v  laboratóriu, ktorá 

trvala dlhých 5 hodín a  poriadne 

odčerpala sily súťažiacich. Trochu 

relaxu im poskytla vychádzka do 

Starého Smokovca a Tatranskej Po-

lianky. Večer boli takí unavení, že 

ledva chodili. Ale nádherné výhľa-

dy na tatranské končiare stáli za tú 

námahu. Je neuveriteľné, že niek-

torí súťažiaci navštívili naše veľho-

ry prvýkrát.

Po večeri sa konala beseda olympio-

nikov s autormi úloh, počas ktorej 

rozoberali náročnosť úloh a  riešili 

chyby, ktoré urobili. Najnáročnej-

šou bola chémia prírodných látok 

a  biochémia, ktorú možno prirov-

nať k vysokoškolskej skúške.

Očakávaný deň vyhlásenia výsled-

kov nám spôsobil ohromnú radosť, 

Matúš Tomášik, absolvent SPŠ Sa-

muela Mikovíniho, odboru bio-

technológia a  farmakológia, sa ví-

ťazom v  3 zo 4 oblastí a  zároveň 

získal najvyšší počet bodov. Dôle-

žité je, že postúpil do úzkeho kola 

uchádzačov (4) o účasť v medziná-

rodnej Grand Prix Chimique, ktorej 

sa zúčastňujú študenti z 12 európ-

skych krajín. Tento rok sa bude ko-

nať v Bratislave. Gratulujeme.

Beáta Chrienová

Stredná priemyselná škola 
Samuela Mikovíniho opäť víťazná v Celoštátnom kole chemickej olympiády

Špeciálnu základnú školu 

v Banskej Štiavnici podporil 

tabletmi Nadačný fond 

Telekom prostredníctvom 

Nadácia Pontis v grantovej 

výzve ST Dištančné vzdelá-

vanie v projekte „S tabletom 

za vedomosťami do života“

Život počas pandémie priniesol 

a prináša do našich životov viaceré 

zmeny. Learning from home (uče-

nie sa z domu) a Home offi  ce (prá-

ca z domu) sa na dlhší čas stali no-

vými fenoménmi bežného života 

prostredníctvom digitálnych za-

riadení a  celosvetovej interneto-

vej siete. No nie všetci mali mož-

nosť nabehnúť do nových metód 

a foriem výučby, pretože nie každý 

má doma stolový počítač, notebo-

ok, tablet alebo smartfón a k tomu 

prislúchajúci internet. Špeciálna 

základná škola v Banskej Štiavnici 

na daný stav reagovala veľmi rých-

lo. Vedenie školy a  pedagogický 

zbor zvážili možnosti a  prispôso-

bili podmienky edukácie novej si-

tuácii. S odstupom času a analýzou 

tohto obdobia je možné skonšta-

tovať, že sa takto vzniknutej situá-

cii zhostili správne, s vysokou pro-

fesionalitou, citom kontinuálneho 

kontaktu a  koordináciou vedenia 

medzi žiakmi a  učiteľmi, rodič-

mi a učiteľmi, vedením a učiteľmi 

či učiteľmi navzájom. Na základe 

takto vzniknutej a  pretrvávajúcej 

situácie Nadačný fond Telekomu 

prostredníctvom Nadácia Pontis 

zverejnil a spustil grantovú výzvu 

„ST Dištančné vzdelávanie“. Do tej-

to výzvy sa zapojila aj Špeciálna 

základná škola v  Banskej Štiavni-

ci s projektom zameraným na pod-

poru žiakov zo sociálne znevýhod-

neného prostredia pod názvom 

„S tabletom za vedomosťami do živo-

ta“. Projekt bol úspešný, čo poteši-

lo vedenie školy, tvorcov projektu, 

pedagogický zbor, žiakov, ale i ro-

dičov. Tablety, ktoré sa z  projek-

tu zakúpili, sú a  budú využívané 

hlavne v  rámci edukačného pro-

cesu, a to, či už v prípade ďalších 

pandemických vĺn alebo vo vyučo-

vaní v  škole, ale tiež v  rámci rôz-

nych zadaní domácich úloh, ktoré 

je potrebné u žiakov plniť z domu. 

Miloš Bendík,

garant a realizátor aktivity

Testovanie nových tabletov  foto archív autora

Dištančné vzdelávanie

Dovolenky
lekárov pre deti a dorast

MUDr. Kubinská:

28. 6. - 11. 7. 2021 

(zastupuje MUDr. Višňovská)

26. 7. - 1. 8. 2021 

(zastupuje MUDr. Višňovská)

16. 8. - 29. 8. 2021 

(zastupuje MUDr. Višňovská)

MUDr. Višňovská:

12. 7. - 25. 7. 2021 

(zastupuje MUDr. Kubinská)

2. 8. - 15. 8. 2021 

(zastupuje MUDr. Kubinská)

30. 8. - 5. 9. 2021 

(zastupuje MUDr. Kubinská)

ŠN

Hlasujte za 
projekt
„Spoznaj Zem cez dotyky“

Materská škola, Ul. 1. mája č. 4, 

Banská Štiavnica

Pomôžte nám vybudovať miesto, 

kde sa dá zrelaxovať, spomaliť čas, 

načerpať novú energiu, ale aj nie-

čo nové sa naučiť. Vďaka tomuto 

projektu vznikne bylinková záhra-

da, pocitový chodník, priestor pri-

spôsobený na relax, oddych, výu-

ku a hru s bylinkami.

Ekodubáci hlasujú, záhradku si 

budujú...

Ako? Vhodením získaného žetó-

nu do hlasovacej tuby.

Kde? Tesco supermarket Banská 

Štiavnica.

Odmena: Krásny pocit z toho, že 

ste podporili dobrú vec.

Ďakujeme!

Ekodubáci z MŠ 1. mája BŠ
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Aktuálne v kine Akademik
Piatok 2.7. o 19:30 hod.

Matky
Romantický, komédia, 95 min., 
MP:12, vstupné: 5€.

Sobota 3.7. o 19:30 hod.

Nikto
Akcia, 92 min., MP:15, vstup-
né: 5€. Hutch (Bob Odenkirk) je 
unavený chlapík stredného veku, 
ktorého život sa scvrkol na 
otravné každodenné rituály pre-
kladané manželkiným pohŕdaním 
a pubertálnymi výlevmi vlast-
ných detí. Keď do ich domu vnik-
nú dvaja zlodeji, nechá ich bez-
trestne kradnúť a prizerá sa 
nečinne, ako tresnú jeho syna. 
On sa obhajuje tým, že nechcel 
hrotiť nebezpečnú situáciu, ale 
všetci v jeho okolí ho majú za 
zbabelca. Hutch si pôvodne mys-
lel, že to ustojí, ale keď sa 
ocitne medzi cestujúcimi, kto-
rých v nočnom autobuse obťažu-
je banda grázlov, vybuchne v ňom 
nahromadená zlosť. 

Nedeľa 4.7. o 17:00 hod.

Divoký Spirit
Animovaný, dobrodružný, 90 min., 
MP, vstupné: 5€. Výpravné dob-
rodružstvo o tvrdohlavej a di-
vokej dievčine, ktorá tak dlho 
hľadá spriaznenú dušu, až ju 
nájde v neskrotnom mustangovi. 
Divoký Spirit je novou verziou 
obľúbeného a často adaptovaného 
príbehu štúdia DreamWorks Ani-
mation.

Nedeľa 4.7. o 19:30 hod.

Podfuk za všetky 
prachy
Komédia, 104 min., MP:12, vstup-
né: 5€. Robert De Niro, Morgan 
Freeman a Tommy Lee Jones pri-
pravujú v novej komédii jeden 
dokonalý podfuk za všetky pra-
chy. Filmový producent v nej 
chce počas natáčania zabiť svoju 
najväčšiu hereckú hviezdu, aby 
zhrabol tučný balík peňazí z po-
istky a zaplatil dlh mafi i.

Utorok 6.7. o 19:30 hod.

O nekonečnosti
Dráma, 76 min., MP:12, vstupné: 
5€. Úvaha o ľudskom živote v ce-
lej jeho kráse a krutosti, nád-
here a všednosti. Bezvýznamné 
okamihy nadobúdajú rovnakú dô-
ležitosť ako historické udalos-
ti: dvojica sa vznáša nad vojnou 
zničeným Kolínom; cestou na na-
rodeninovú oslavu sa otec zasta-
ví, aby v hustom daždi zaviazal 
dcére šnúrku; mladučké dievča-
tá tancujú pred klubom, porazená 
armáda pochoduje do tábora vo-
jenských zajatcov.

Štvrtok 8.7. o 19:30 hod.

Rozhnevaný muž
Triller, akcia, 119 min., MP:15, 
vstupné: 5€. Akčná pecka s Jaso-
nom Stathamom, kde ako neľú-
tostný a mimoriadne naštvaný 
muž, hnaný túžbou po pomste, sa 
v utajení zamestná v bezpečnost-
nej službe prevážajúcej obrovské 
sumy peňazí, aby odhalil, chytil 
a kruto potrestal ľudí, ktorí mu 
chladnokrvne zabili syna.

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

K R Í Ž O V K A

Vážení lúštitelia!

Výherné poukážky na konzumáciu 

v hodnote 10eur v pizzerii, reštau-

rácii Sv. Barborka, A. Kmeťa 2, Ban-

ská Štiavnica si výherca môže vy-

zdvihnúť v  redakcii ŠN. Správne 

znenie krížovky z č. 23/2021: „Ne-

hovor vždy čo vieš, ale vždy sa snaž ve-

dieť, čo hovoríš.“ Výhercom sa stáva 

Katarína Petrincová, B. Belá. Sr-

dečne blahoželáme! Tento týždeň 

hráte o  poukážku na konzumáciu 

v hodnote 10,-€ (2 x 5,-€) v pizzerii, 

reštaurácii Sv. Barborka, A. Kmeťa 

2, Banská Štiavnica. Vašou úlohou 

je správne vylúštiť krížovku a zaslať 

ju spolu s kupónom do redakcie ŠN 

v termíne do 12. 07. 2021.

V tajničke sa ukrýva výrok Balzaca:

A., Časť atlasu, stávalo sa tuhým, 

Komunistická strana skr., listová 

skratka,

B., 2. časť tajničky, kráľ zvierat,

C., Voltampér, český spevák, úder 

v boxe, koliesko,

D., Pátra, meteorológ z Jojky, slov. 

reper,

E., Kyslík, stred slova Karina, ázij-

ský štát, kilometer, časové úseky,

F., 150 v Ríme, koncovka zdrobne-

nín, bočná strana, lesné zviera, sicíl-

ska sopka,

G., Cudzie muž. meno, veľké zuby, 

podpis anonyma, alpský škriatok, 

Slov. akadémia vied skr.,

H., Obec na Slovensku, čílsky pre-

zident,

I., Podbradok, nástroj na šitie, nad,

J., Neón česky, odpojí od lepu, žen. 

meno,

K., Ytrium, Koniec tajničky.

1., Maďarská TV, Začiatok tajnič-

ky,Izabela,

2., Papagáj, noha zvierat, Európska 

únia,

3., Potom, časti rastlín, baňa na ka-

meň,

4., Prvé písmeno abecedy, muž. 

meno, výtvor klonovania, eman,

5., Talianske mesto, notes, osobné 

zámeno,

6., Vyhni sa, čínske meno, ozn. lie-

tadiel Venezuely, choď rusky,

7., Jeho, pokľaknutie, naraz,

8., Iniciálky herca Latináka, vedro 

pri studni, ponaliepaj,

9., Ondrej dom., posielal, stred slo-

va rapel,

10., Stánok, klapka, zn. gramoplat-

ní, moderný,

11., Nedodrží sľub, obyvatelia Me-

xika,

12., Nevidomé, samohlásky slo-

va tesni, ozn. áut Nórska-Talian-

ska-Rakúska,

13., Sexuálna pomôcka, Naďa bez 

mäkčeňa, Nové Zámky,

14., 3. časť tajničky, ozn. áut Špa-

nielska.

Pomôcky: Ábelová, Allende, kiosk, 

pesar, Etna, kméri.

Pozn. aut.: Interpunkčné zna-

mienka sa neberú do úvahy!

Pripravuje: Anna Rihová
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Kupón č. 25
Krížovka
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Vystúpenie žiakov ZUŠ-ky na Nám. sv. Trojice  foto Martin Jánošík

V utorok 15. júna 2021 sme 

mali po roku možnosť naživo 

vystupovať a prezentovať 

tvorivosť a talenty našich 

žiakov. 

Vidieť nadšené deti, ktoré sa tešia 

na svoje vystúpenie, vidieť pánov 

učiteľov, ako so zodpovednosťou 

a radosťou pripravujú a prezentujú 

svojich žiakov, vidieť nadšených ro-

dičov, ktorí si natáčajú a fotia svo-

je deti pri speve, hre na hudobné 

nástroje či pri tanci, pozorovať zla-

dený tím zamestnancov ZUŠ, ako 

sa v  dobrom diele dopĺňajú, počuť 

vďačných rodičov a starých rodičov, 

ktorí s  otvoreným srdcom a  záuj-

mom vnímali viac ako 2 hodinový 

živý koncert, počuť uznanie zástup-

cov mesta /pani Viera Ebert/ i rodi-

čov /pani Denisa Slezáková/ za prá-

cu a  všemožnú snahu pedagógov 

v  zložitých podmienkach dištanč-

ného vyučovania viesť žiakov onli-

ne počas jedného z najťažších rokov 

v školstve, vidieť šťastné oči vystu-

pujúcich, ktorým sa ich predstave-

nie vydarilo, počuť potlesk prajných 

divákov…. To je len zlomok pozitív-

nych zážitkov, ktoré nám v slnkom 

zaliaty utorok naplnili srdcia.

Tento už tradičný DOD koncert bol 

zároveň aj rozlúčkou absolventov 

so školou. Vo výtvarnom odbore 

prejavili veľkú mieru talentu a kre-

ativity všetky absolventky, kto-

ré vystavili svoje absolventské prá-

ce priamo pod Stĺpom Najsvätejšej 

Trojice. S hrdosťou na pedagogické 

vedenie pani učiteľky Mgr. Zuzany 

Hilbertovej gratulujeme absolvent-

kám Ninke Kovárovej a  Henrietke 

Dudákovej, ktoré zvládli talento-

vé skúšky na stredné školy umelec-

kého zamerania so 100percentnou 

úspešnosťou. Zo všetkých uchádza-

čov o  štúdium boli prijímacou ko-

misiou ocenené prvým miestom. 

Laurencia Valuchová bola tiež pri-

jatá na vysokú školu umelecké-

ho zamerania. Zo srdca blahoželá-

me. Na pódiu sa napriek sťaženým 

podmienkam (prezenčne v  škole 

sa v skupinových odboroch vyučo-

valo len 3 týždne), predstavilo celé 

tanečné oddelenie. V  tancoch ľu-

dových, moderných i  scénických 

sa predstavili nielen najmenší ta-

nečníci, staršie žiačky, ale aj šikov-

ná a pracovitá absolventka Tatiana 

Šomodíková sólo či  so svojím ta-

nečným partnerom a  absolven-

tom Kevinom Joklom. V  hudob-

nom odbore sa striedali spevácke 

výkony s  inštrumentálnymi (pod-

robný program nájdete na www.

zusbanskastiavnica.sk). Odbor li-

terárno-dramatický reprezentovali 

milé „Surikaty“.

O význame základných umeleckých 

škôl väčšinu vzdelaných a  duchom 

bohatých ľudí netreba presviedčať. 

Dovolím si len krátky citát z profi lu 

našej umeleckej  školy pre tých „me-

nejprajných“, ktorí význam a  prínos 

umeleckých škôl spochybňujú: „ZUŠ 

je školou jedinečnou, živou, tvorivou. Je 

miestom, kde okrem edukačného proce-

su záujemcov o štúdium majú deti a mlá-

dež možnosť zažiť radosť z úspechu a se-

barealizácie. Cez skupinové vyučovanie 

výtvarného, literárno-dramatického, ta-

nečného odboru, ako i  cez individuálny 

prístup v odbore hudobnom je ZUŠ ideál-

nym miestom socializácie a profesionál-

neho rastu, miestom prípravy na budúce 

povolanie v oblasti umeleckej a pedago-

gickej.“

Moja vďaka patrí všetkým kolegom, 

ktorí vedia pri väčších i  menších 

podujatiach ZUŠ spojiť svoje sily a ta-

lenty. Za ozvučenie koncertu patrí 

vďaka pánovi učiteľovi bicích nástro-

jov Matúšovi Piatrovovi, za spolumo-

derovanie ďakujem p. uč. Romanke 

Hlinkovej a p. uč. Michalovi Timkovi, 

za pomoc pri príprave a realizácii Mo-

nike Lipovskej, Zdenkovi Trubanovi, 

Danke Novákovej (Danke i  za nád-

herné medovníky pre absolventov 

a kostýmy a nové kroje pre taneční-

kov). Za plagát a nový buletin Dodo-

vi Klimkovi, za fotografi e z podujatia 

Martinovi Jánošíkovi. Za krásnych 

anjelikov Helke Chovanovej. Za dlho-

ročné vedenie absolventov ich tried-

nym učiteľom a  všetkým kolegom, 

ktorí prispeli k  zdarnému priebehu 

podujatia. Za dozor nad bezpečnos-

ťou mestskej polícii.

Znakom hodnotnej kultúry ško-

ly je primerané, priateľské, odbor-

né a kreativitu stimulujúce prostre-

die, dávajúce vyniknúť jedinečnosti 

a osobitosti žiaka. Tešíme sa, že mô-

žeme napĺňať naše pedagogické 

poslanie aj vďaka podpore vás, žia-

kov, rodičov a priateľov ZUŠ.

V prípade záujmu o umelecké vzde-

lanie využite možnosť elektronic-

kého prihlasovania, ako aj termí-

ny talentových prijímacích skúšok 

v budove ZUŠ.

Teší sa na Vás kolektív ZUŠ.

Irena Chovanová

Koncert žiakov ZUŠ
na Námestí svätej Trojice priniesol veľa dobrého

Pozvánka
na vernisáž výstavy

Galéria Jula Bindera

Nám. sv. Trojice 21, 

Banská Štiavnica

www.gjb.sk

Otváracie hodiny: 

streda-nedeľa: 12.00 –18.00

Boring Everything

Ľubomíra Sekerášová

Kurátorka: Lenka Binderová

Vernisáž: 2.7.2021 o 17.30

Kontakt: info@gjb.sk,

 0917791963

Platforma sociálnych sietí v  sú-

časnosti postupne opúšťa svoju 

prvotnú funkciu komunikačné-

ho média a  stáva sa hlavne plat-

formou sebaprezentácie. Keď sa 

neukazuješ na sociálnych sieťach, 

akoby si ani neexistoval. Autorsky 

vedená koncepcia výstavného pro-

jektu Boring everything kriticky 

refl ektuje realitu novodobého fe-

noménu– Instagramu. Predstavu-

je pokrivený naratív dokonalého 

sveta, v ktorom žijú dnešní mile-

niáli. Ľubomíra Sekerášová svojim 

protagonistom s nadsádzkou apli-

kuje fi ltre reality, ktorých by sme 

sa najradšej zbavili, odfi ltrovali– 

naše strachy, fóbie, nedokonalos-

ti. Čo je skutočné a čo je fi kcia? Tak 

ako ste aj nie ste „vy“ cez fi lter „Per-

fectFace“, tak ste aj nie ste „vy“ vo 

fi ltri „TrEYEpophobia“.

Výstavný projekt možno chápať 

na jednej úrovni ako apel k odva-

he kráčať naproti  vlastnej nedo-

konalosti, aj za cenu straty nema-

teriálnej kompenzácie v  podobe 

srdiečok pred svojím virtuálnym 

publikom. Na druhej úrovni aktu-

álna tvorba plynule nadväzuje na 

predchádzajúce autorkine témy, 

kde prepája námety človeka a prí-

rody, meditácie, okultnosti, otvá-

ra otázku súčasnej a tradičnej po-

lohy spirituality. Symbolika hada 

pre autorku predstavuje symbol 

roztopašnosti. Výjav tretieho oka 

či očí vyjadruje potrebu po hĺbke, 

po vedomosti v kontraste instat-

nej povrchnosti.

Figúra v dielach Ľubomíry Seke-

rášovej je súčasná, rovnako ako 

aj krajina, v ktorej sa jej protago-

nisti na obrazoch nachádzajú, po 

kompozičnej stránke navodzu-

je romantizujúci dojem. Autor-

ka pracuje s  rýchlou energickou 

veľkoformátovou kresbou a kre-

sebnou maľbou, ktorá dáva vy-

niknúť expresivite a  sile ťahov 

v obraze.

Galéria Jula Bindera
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ŠK Hrochoť– Sitno Banská 

Štiavnica 0:5 (0:3)

Góly: 16., 88. Urgela, 9. Kováč, 45. 

Blaho P., 67. Barák 

Zostava: Kališek (79. Ivan), Kováč, 

Blaho P. (54.Galo), Necpal, Chme-

lina, Blaho M. (54. Barák), Prokaj, 

Tesák, Drexler(59. Pellegrini), Ur-

gela, Hudák D. (54.Kminiak)

V poslednom zápase sezóny mužstvo 

dosiahlo víťazstvo, a  tak splnilo svoj 

predsezónny cieľ, postup. Od začiat-

ku zápasu išli pevne za víťazstvom 

a na ihrisku dominovali. Skóre zápa-

su otvoril v  9. min. strelou zvnútra 

šestnástky Kováč. V 15. min. sme sa 

znovu radovali z gólu po veľmi pek-

nej akcii, ktorá potešila každého fut-

balového fanúšika. Hudák sa s loptou 

uvoľnil v šestnástke, prihral Chmeli-

novi, ten našiel centrom Tesáka a jeho 

prihrávka hlavou pred bránu bola gó-

lovo zakončená Urgelom. Domáci po-

hrozili v  19. min. po centri z  pravej 

strany, ale ich útočník strelou z vole-

ja minul našu bránu. Pekný futbalo-

vý moment prišiel i v 31. min., keď si 

Hudák narazil loptu s Kováčom a stre-

lou z 20m tesne minul domácu bránu. 

Aj gólová bola v 36. min. súhra me-

dzi Tesákom a Michalom Blahom so 

streleckým zakončením Prokaja, kto-

rý trafi l však brankára. V závere pol-

času sme zahrávali rohový kop, lop-

ta našla hlavu Prokaja, ten však trafi l 

brvno a po odraze a zmätkoch pred 

bránou domácich, zahral obranca 

rukou. Nariadený priamy kop bez-

pečne premenil Blaho. I  v  druhom 

polčase naše mužstvo hru kontrolo-

valo a vypracovalo si i gólové šance. 

Gól mohol dať v 50. min. Hudák, po 

prihrávke Urgelu sa ocitol sám pred 

brankárom, no neprekonal ho. Gólu 

sme sa predsa dočkali v 67. min po 

akcii striedajúcich hráčov. Kminiak 

prihral Barákovi a ten strelou pome-

dzi nohy brankára rozvlnil sieť. Pek-

ný futbalový moment prišiel v  81. 

min. po priamom kope Pellegriniho, 

peknú strelu vyškriabal zo šibenice 

domáci brankár. Gólovú bodku za zá-

pasom dal v 88. min. Urgela po prih-

rávke Baráka. Po záverečnom hvizde 

vypukli zaslúžene oslavy nášho muž-

stva z postupu do IV. ligy. V závere už 

treba nášmu mužstvu k postupu za-

blahoželať. Treba poďakovať vedeniu 

klubu, vedeniu mužstva, funkcioná-

rom, hlavným sponzorom a  hlavne 

hráčom za dosiahnutie tohto úspe-

chu, že znova po dlhšej dobe sa bude 

v Banskej Štiavnici hrať IV. liga. Do-

prajme hráčom krátku, ale zaslúženú 

oslavu z postupu, lebo o pár dní prí-

de znovu ťažká príprava na novú se-

zónu. Veríme, že mužstvo sa dobre 

pripraví na súťaž a bude hrať futbal, 

ktorý poteší srdcia fanúšikov, ktorí si 

znovu našli cestu vo väčšom počte na 

náš štadión.

FK Sitno Banská Štiavnica

Blahoželáme mužstvu k postupu do IV. ligy!

Mužstvo FK Sitno postúpilo do IV. ligy  foto Archív FK Sitno BŠ

Pozvánka
8. 7. 2021, 19:00 Spojár 

Kafe&Klub, Banská Štiavnica

Jánošík (straty a nálezy)

Komediálny činoherno-bábkový 

úlet (nielen) o slovenskom hrdino-

vi. Rezervácia: 0948 634 335, email: 

divadielkoconcordia@gmail.com

Denné letné 
tábory
Centrum voľného času v Banskej 

Štiavnici organizuje počas leta ob-

ľúbené, tradičné denné letné tá-

bory v termínoch:

5.7. – 9.7.2021

19.7. – 23.7.2021

26.7. – 30.7.2021

2.8. – 6.8.2021

Program: výlety, turistika, kúpa-

liská, hry, súťaže, zábava.... Maxi-

málny počet detí v jednom turnuse 

je 40 osôb. Bližšie info a prihlášky: 

CVČ, č.t.: 0907598567.

J. Machilová
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Inzerujte aj vy v
Š  avnických
novinách

Stredná priemyselná škola 

Samuela Mikovíniho, Akademická 13, 

969 15 Banská Štiavnica

vyhlasuje

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ
podľa §281 a nasl. 

Obchodného zákonníka

na prenájom nebytových priestorov:

školský bufet
v termíne od 28.06.2021do 13.07.2021

Podmienky súťaže sú uverejnené n

a informačnej tabuli SPŠ SM a na 

internetovej stránke: www.mikovini.sk

Opilovanie a spilovanie stromov, 

kosenie záhrad, tel. č.: 0940 870 762

Výkup parožia, tel. č. 0904 834 937

Hľadám remeselníkov na rekon-

štrukciu rodinného domu v Banskej 

Štiavnici. Platba podľa stavebné-

ho pokroku. Odpredaj tiež možný. 

Kontakt: realtop@magenta.de

inzercia

služby

práca


