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INZERCIA

Tento mesiac už bude rok, čo 

intenzívne komunikujem so 

všetkými kompetentnými, 

ako aj najvyššími ústavnými 

činiteľmi SR, ohľadne plánova-

ného presťahovania podni-

kového riaditeľstva SVP, š.p., 

z Banskej Štiavnice do Banskej 

Bystrice.

Konečne sa mi podarilo vybaviť aj 

audienciu priamo u premiéra Petra 

Pellegriniho dňa 28.6.2019. Tejto 

audiencie sa so mnou zúčastnili aj 

JUDr. Miroslav Číž, ešte stále jedi-

ný poslanec NR SR z nášho okresu, 

ale aj novozvolený europoslanec, 

ako aj Ing. Marian Zimmermann, 

predseda okresnej organizácie stra-

ny SMER-SD a  môj zástupca. Vý-

sledkom našej návštevy bol osobný 

prísľub premiéra, že spraví všet-

ko potrebné, aby podnik z Banskej 

Štiavnice neodišiel. Samozrejme, že 

som žiadala, aby mi tento jeho úst-

ny prísľub konkretizoval písomne.

Keďže do uzávierky našich novín 

som ešte tento prísľub nedosta-

la, pevne verím, že o  jeho obsahu 

Vás určite budem môcť informovať 

v najbližšom čísle Štiavnických no-

vín, ktoré vyjdú 8.8.2019.

Mgr. Nadežda Babiaková,

primátorka mesta

Primátorka mesta Mgr. Nadežda 

Babiaková zvolala na 26.6.2019 

rokovanie MsZ.

MsZ schválilo:

– program rokovania zasadnutia 

MsZ v  B.Štiavnici s  dátumom 26. 

júna 2019, so zmenou poradia pre-

rokovávaných bodov, a  to zarade-

nie bodu Kontrola plnenia uznesení 

pred bod Návrh na zmenu č. 1 roz-

počtu Mesta Banská Štiavnica na 

rok 2019

– návrh na zmenu rozpočtu Mesta 

Banská Štiavnica č. 1 v zmysle zá-

kona č. 583/2004 Z. z. o rozpočto-

vých pravidlách územnej samosprá-

vy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpi-

sov rozpočtovými opatreniami

– návrh plánu práce hlavného kon-

trolóra Mesta Banská Štiavnica na 

2. polrok 2019

MsZ zvolilo:

– mandátovú komisiu v  zložení: 

Ing. Marian Zimmermann, predse-

da komisie, Mgr. Mikuláš Pál, člen 

komisie, Helena Koťová, členka ko-

misie

– návrhovú komisiu v  zložení: 

RNDr. Pavel Bačík, predseda komi-

sie, JUDr. Dušan Lukačko, člen ko-

misie, Ing. Matej Michalský, člen 

komisie

MsZ skonštatovalo:

– že novozvolený poslanec MsZ 

JUDr. Gejza Volf zložil zákonom 

predpísaný sľub poslanca

MsZ sa uznieslo:

– na VZN Mesta Banská Štiavnica 

č. 2/2019 o  určení výšky príspev-

kov na čiastočnú úhradu nákladov 

v školách a školských zariadeniach 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 

Banská Štiavnica

Konečne prísľub od premiéra

Z mestského zastupiteľstva

�3.str.

Oznam
Upozorňujeme našich prispievate-

ľov, že príjem príspevkov a inzercie 

do aktuálneho čísla ŠN bude v pon-

delok 5.8. do 14:00 hod. Ďakuje-

me za porozumenie!  red.

United Nations

Cultural Organization

Banská Štiavnica 
a technické pamiatky okolia
Svetové tvo od roku 1993

13. júl Nám. sv. Trojice

Redakčná 
prestávka
Oznamujeme všetkým čitateľom 

Štiavnických novín, že od 8.7. do 

2.8. má redakcia Štiavnických no-

vín letnú redakčnú prestávku. Naj-

bližšie číslo ŠN vyjde vo štvrtok 

8.8. popoludní. Prajeme Vám prí-

jemné prežitie letných prázdnin, 

oddych, načerpanie nových síl do 

ďalších dní a  mnoho nezabudnu-

teľných zážitkov z dovoleniek.

Michal Kríž, redaktor a RR ŠN

Oznam
Bytová správa, s.r.o., Banská Štiav-

nica, prevádzka Mestské kúpe-

le – plaváreň, oznamuje obyvate-

ľom a návštevníkom mesta Banská 

Štiavnica, že v čase od 28.6.2019 je 

z dôvodu pravidelnej technickej od-

stávky prevádzka Mestské kúpele – 

plaváreň zatvorená (plavecký bazén 

aj sauna). 

Predpokladaný termín otvorenia 

prevádzky bude vopred oznámený.

Slezáková Denisa, 

vedúca prevádzky
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2.7.

DIÁR
z programu

primátorky

24.6. v Rádiu Slovensko medzi 5:00 

a  9:00 bol celý vysielací čas okrem 

spravodajských relácií a  hudby ve-

novaný BŠ ako „Mestu kultúry 2019“. 

Ako prvá sa zo svojho mimoriadne 

vrúcneho vzťahu k BŠ vyznala Zden-

ka Predná. Toto vyznanie našej vý-

znamnej Štiavničanky potom ešte 

následne bolo viackrát v  Rádiu Slo-

vensko. O  tom, ako „dotiahol“ aj na 

sídlisko Drieňová kultúru režisér 

Pavel Gejdoš, hovoril naživo práve 

tento významný slovenský režisér. 

O svojom vzťahu k BŠ, ale aj o Festi-

vale peknej hudby hovoril svetozná-

my violončelista Eugen Prochác. Bol 

to práve on, ktorý v  r. 2000 inicio-

val vznik tohto festivalu a dodnes sú 

tieto festivaly neodmysliteľne spoje-

né s ním. Mgr. art. Jana Mikitková, 

spoluautorka projektu „Banská Štiav-

nica – Mesto kultúry 2019“, podrob-

ne hovorila o  doterajších i  nadchá-

dzajúcich podujatiach. Moderátorka 

na záver interview s  ňou odporuči-

la návštevníkom BŠ najmä Kalváriu, 

unikátny „Banskoštiavnický betlehem“, 

ako aj podobne unikátnu „Banku lás-

ky“. Vo vysielacom čase vyhradenom 

len pre BŠ bola aj ukážka z pochôdz-

kového divadla v  uliciach BŠ. 26.6. 

v TA3 po 19:00 bolo opäť frekvento-

vané, že budú zrušené diaľkové auto-

busové spoje z BŠ do Bratislavy. 29.6.

v Rádiu Devín o 08:40 a v repríze 3.7. 

o 7:45 v „Glose na týždeň“ opäť hovo-

ril Exštiavničan, významný slovenský 

dramatik, spisovateľ a kultúrny čini-

teľ prof. PhDr. Karol Horák, CSc.. Glo-

sa opäť vychádzala z prostredia, v kto-

rom prežil svoje detstvo a  mladosť. 

30.6. v RTVS na Dvojke od 10:45 bol 

dokumentárny fi lm „Hľadanie strate-

ných svetov“ o  archeologických nále-

zoch vo svete a na Slovensku. Najväč-

šia pozornosť bola venovaná kostre 

mamuta, nájdenej v r. 1902 v Beši, ne-

ďaleko Levíc, ktorej zachovanie sa ne-

odmysliteľne viaže k Andrejovi Kme-

ťovi (1841 – 1908), ktorý vyštudoval 

na banskoštiavnickom gymnáziu, 

28 rokov pôsobil ako katolícky kňaz 

v Prenčove, bol však aj zakladateľom 

slovenskej národnej vedy a  okrem 

iného aj archeológom a  botanikom 

európskeho významu. 30.6. v Rádiu 

Slovensko o 17:10 v pravidelnej relácii 

„To najlepšie z uplynulého týždňa“ hovo-

rila aj J. Mikitková, spoluautorka pro-

jektu „Banská Štiavnica – Mesto kultúry 

2019“ a dramaturgička podujatí o do-

terajších i pripravovaných podujatiach 

v r. 2019. 

Ján Novák

Štiavničania, Štiavnica, 
médiá a súvzťažnosti

Vážená pani primátorka,

v dňoch 17.6. – 19.6.2019 sme so 

žiakmi absolvovali zážitkové vyu-

čovanie vo Vašom malebnom mes-

tečku.

Začiatok nášho výletu však nepre-

biehal tak hladko ako sme si to na-

plánovali, nakoľko nám meškal vlak 

a my sme boli už na 16:00 hod. ob-

jednaní na prehliadku Banského 

múzea v  prírode. Po príchode na 

vlakovú stanicu sme zistili, že naša 

trasa zo stanice musí byť priamo 

do múzea aj s kuframi. Do kopca to 

bola riadna fuška. Pod starým zám-

kom sme si chceli ešte overiť trasu 

a  tak sme oslovili mestskú políciu 

o pomoc a navigáciu, ne-

viem mená dvoch prís-

lušníkov, ktorí v tom čase 

/15:00 – 16:00 hod./ mali 

službu, no s ochotou nám 

umožnili zložiť si kufre 

u nich na stanici, aby nám 

cestu do múzea uľahčili.

Týmto by som Vás po-

prosila, aby ste v mojom 

mene a  v  mene našich 

žiakov, poďakovali mest-

ským policajtom, za ich 

ochotu pomôcť 23 žia-

kom + 2 pedagógom stihnúť nád-

hernú a  nezabudnuteľnú prehliad-

ku Banského múzea v prírode.

Ľudmila Múdra + 23 žiakov, 

Základná škola Malá Ida, 

Košice okolie 

Poďakovanie

Podávanie 
podnetov
na udelenie verejných ocenení 

Mesta Banská Štiavnica. Na zá-

klade Všeobecne záväzného na-

riadenia Mesta Banská Štiavnica 

č. 2/2009 Štatútu Mesta Banská 

Štiavnica a jeho Dodatku č. 1 vyzý-

vame občanov a inštitúcie na pred-

loženie podnetov, odporučení na 

udelenie: a) Čestného občianstva 

mesta Banská Štiavnica. V zmys-

le citovaného nariadenia čestné ob-

čianstvo mesta Banská Štiavnica 

možno udeliť fyzickej osobe, kto-

rá nie je občanom mesta Banská 

Štiavnica a významným spôsobom 

sa zaslúžila o rozvoj mesta a šírenie 

jeho dobrého mena v SR a v zahra-

ničí. b) Ceny za záchranu kultúr-

neho dedičstva a  rozvoj mesta 

Banská Štiavnica. V  zmysle cito-

vaného nariadenia Cenu za záchra-

nu kultúrneho dedičstva a  rozvoj 

mesta možno udeliť osobám, kto-

ré sa významným spôsobom zaslú-

žili o záchranu hodnôt kultúrneho 

dedičstva v  regióne mesta Banská 

Štiavnica a  rozvoj mesta Banská 

Štiavnica. c) Výročnej ceny Mesta 

Banská Štiavnica. Výročná cena 

mesta sa v  zmysle citovaného na-

riadenia môže udeliť občanom mes-

ta, ktorí sa výrazným spôsobom za-

slúžili o rozvoj mesta, alebo šírenie 

jeho dobrého mena v SR alebo v za-

hraničí. d) Cena primátora mes-

ta Banská Štiavnica. Primátor 

mesta môže udeliť cenu primátora 

mesta osobám, ktoré sa výrazným 

spôsobom angažovali vo verejnom 

živote mesta. Občania a  inštitú-

cie môžu svoje podnety na udele-

nie čestného občianstva mesta, cien 

Mesta Banská Štiavnica a ceny pri-

mátorky mesta podať poštou alebo 

osobne do 31. júla 2019 na Mestský 

úrad v Banskej Štiavnici, Radničné 

nám. č. 1, 969 24 Banská Štiavni-

ca, msu@banskastiavnica.sk. Pod-

net musí obsahovať: názov verej-

ného ocenenia, identifi kačné údaje 

oceňovaného – meno a  priezvisko 

osoby alebo názov spoločnosti, ad-

resa, zásluhu verejného ocenenia, 

identifi kačné údaje podávateľa pod-

netu – meno a  priezvisko, adresa, 

súhlas so spracovaním osobných 

údajov navrhnutej osoby (dotknu-

tej osoby). Podnetmi sa budú zaobe-

rať mestská rada a primátorka mes-

ta, ktorí v zmysle nariadenia mesta 

podajú návrhy na udelenie čestného 

občianstva a cien mesta na rozhod-

nutie mestskému zastupiteľstvu.

MsÚ

 Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

Rokovanie so zástupcami Ko-

munitného centra Šobov – Ban-

ská Štiavnica.

 Pracovné rokovanie so zástup-

cami Mestských lesov Banská 

Štiavnica, spol. s r.o..

Rokovanie k zabezpečeniu zdra-

votnej služby.

Účasť na poslednej rozlúčke 

s Ing. Milanom Korgom.

3.7.

 Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

 Pracovné rokovanie s  konate-

ľom spoločnosti Combin Ban-

ská Štiavnica, s.r.o..

Redakčná rada VIO TV.

Posledná rozlúčka s občanom náš-

ho mesta p. Ľudovítom Didim.

4.7.

 Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

 Prijatie Mgr. Vladimíra Krato-

ša, bývalého náčelníka MsPo 

pri príležitosti odchodu zo za-

mestnania.

Rokovanie s  právnym zástup-

com k právnym veciam Mest-

ských lesov Banská Štiavnica, 

spol. s r.o..

Viera Lauková

Mestská 
knižnica
v priestoroch Rubigallu

Otváracie hodiny:

Po, Ut, St, Pi: 8:00 – 17:00

Štvrtok: 13:00 – 17:00

Kontakt: 045/694 96 58

Obedňajšia prestávka: 

11:30 – 12:00

email: kniznica@banskastiavnica.sk

MsK
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MsZ vzalo na vedomie:

– vzdanie sa mandátu poslanca 

MsZ v B. Štiavnici Mgr. Jána Kružli-

ca dňom 24.6.2019 v zmysle zákona 

SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zria-

dení §25, ods. 2 c) v znení neskorších 

predpisov

– kontrolu plnenia uznesení zo zasad-

nutia MsZ, konaného dňa 11. júna 

2019

– monitoring plnenia komunitného 

plánu sociálnych služieb – vyhodnote-

nie plnenia komunitného plánu soci-

álnych služieb za rok 2018

– plán práce MsZ mesta Banská Štiav-

nica na II. polrok 2019

– informatívnu správu o konaní Val-

ného zhromaždenia spol. Mestské 

lesy Banská Štiavnica, s.r.o., konané-

ho dňa 23.4.2019 v sídle spol.

– informatívnu správu o konaní riad-

neho Valného zhromaždenia spol. 

Stredoslovenská vodárenská spoloč-

nosť, a. s., konaného dňa 28.5.2019

– zahraničnú služobnú cestu primá-

torky mesta Banská Štiavnica Mgr. 

Nadeždy Babiakovej do Krakova, kde 

sa v dňoch 2. – 5.6.2019 zúčastnila na 

15. svetovom kongrese Organizácie 

miest svetového dedičstva

– ukončenie pracovného pomeru pod-

ľa ustanovenia §60 Zákonníka práce 

náčelníka MsPo Mesta Banská Štiav-

nica Mgr. Vladimíra Kratoša, bytom 

Mierová č.673/10 Banská Štiavnica 

na vlastnú žiadosť k 30.6.2019

MsZ zrušilo:

– Mestskú radu v B. Štiavnici zriadenú 

na základe uznesenia č.5/2018 MsZ 

dňa 5.12.2018

MsZ odvolalo:

– členov Mestskej rady v  B. Štiav-

nici Mgr. Jána Kružlica, poslanca 

MsZ, Mgr. Mikuláša Pála, poslanca 

MsZ, Ing. Mariana Zimmermanna, 

poslanca MsZ

MsZ neschválilo:

d) Návrh na zrušenie obchodnej ve-

rejnej súťaže

Majetkové veci:

a) Priamy prevod majetku – byty na 

Nám. sv. Trojice č.7 – zmluvy na 20 

a 25 rokov

b) Prevod pozemkov parc. č. E KN 

2645/13 a  2645/49 v  k. ú. Banská 

Štiavnica, ako prípad hodný osobit-

ného zreteľa (kupujúci Ing. J. Krnáč)

c) Prevod časti pozemku parc. č. E 

KN 5428/2, parc. č. E KN 5427/2 v k. 

ú. Banská Štiavnica, ako prípad hod-

ný osobitného zreteľa (kupujúci Ing. 

Ľ. Polóny s manž.)

e) Správa o možnosti výstavby garáží 

na sídlisku Drieňová

f) Zámer na prevod časti pozemku 

parc. č. C KN 2824/1 v k. ú. Banská 

Štiavnica, ako prípad hodný osobit-

ného zreteľa (kupujúci Rec – Team, a. 

s., Bratislava)

Po interpeláciách a dopytoch primá-

torka mesta rokovanie MsZ ukonči-

la.

Kompletné znenia schvále-

ných uznesení sú zverejnené na 

www.banskastiavnica.sk.

Spracoval: Michal Kríž

�1.str.

Z mestského zastupiteľstva

Prinášame Vám prehľad staveb-

ných akcií v investičnej činnosti 

Mesta Banská Štiavnica, ktoré 

budú prebiehať, resp. prebie-

hajú v najbližšej dobe v našom 

meste.

Úprava verejných priestranstiev, 

ulica Antona Pécha, II. etapa. Jed-

nou z prvých stavebných akcií, s kto-

rou sme začali v roku 2019 v mesiaci 

apríl bola úprava verejných priestran-

stiev na ul. Antona Pécha, II. etapa. 

V  mesiacoch apríl až máj prebehla 

rekonštrukcia verejných priestran-

stiev, ktoré sú súčasťou MPR Ban-

ská Štiavnica ako lokality svetového 

dedičstva UNESCO v zmysle projek-

tovej dokumentácie úprav verejných 

priestranstiev ul. Antona Pécha, II. 

etapa v náklade 516 000€ z fi nanč-

ných prostriedkov MF SR.

Výstavba parkoviska na Dolnej uli-

ci. Ďalšou významnou stavebnou ak-

ciou bude výstavba parkoviska, ulica 

Dolná. V  júli začala výstavba parko-

viska na ulici Dolná, rieši parkova-

cie státia s  komunikáciami, oddele-

né a rozčlenené zeleňou s efektívnym 

využitím plôch pre samotné státia, 

viac ako 90 parkovacích státí, rieši 

návrh chráničiek a možnosť budúce-

ho vybudovania verejného osvetle-

nia a parkovacieho systému pri vjazde 

na parkovisko, ďalej rieši v súčasnos-

ti komplikovaný vjazd z odbočovacím 

pruhom z  ulice Dolná, rieši odvod-

nenie predmetnej plochy a dopravné 

značenie. Projektová dokumentácia 

bola vypracovaná v súlade s požiadav-

kami Krajského pamiatkového úra-

du Banská Bystrica. Vybudovaním 

uvedeného parkoviska sa najmä za-

bezpečí ďalšia vhodná plocha, ktorú 

budú môcť využívať obyvatelia mes-

ta, resp. návštevníci na odstavenie 

svojich motorových vozidiel, skultúr-

ni sa uvedený priestor. Do budúcnos-

ti aj táto plocha vytvorí možnosti pre 

odťaženie mesta od dopravy. Vysúťa-

žená cena parkoviska je 397 952,92€, 

z čoho vlastné fi nančné zdroje tvoria 

93 000€ a 305 000€ je použitých z fi -

nančných prostriedkov MF SR.

Rekonštrukcie hasičských zbroj-

níc v  majetku Mesta Banská 

Štiavnica. Na požiarnej zbrojnici na 

ulici Sládkovičovej prebiehajú staveb-

né práce vo vybraných častiach inte-

riéru, na úprave garáže s vytvorením 

nového skladového priestoru, povr-

chovými úpravami stien a  podláh, 

novou elektroinštaláciou a obnovou 

sociálneho zariadenia na poschodí. 

Tieto práce sú v  hodnote 31  276€, 

z toho dotácia zo štátneho rozpočtu 

je 29 925€ a spolufi nancovanie Mes-

ta Banská Štiavnica.

Na požiarnej zbrojnici v časti Šteful-

tov na ulici Požiarnická prebiehajú 

stavebné práce na jej obnove – tepel-

ná ochrana objektu a  modernizácia 

objektu. Tepelná ochrana objektu 

pozostáva zo zateplenia obvodové-

ho plášťa garáže a skladu a zateple-

nia stropov a v  rámci modernizácie 

a ostatných prác prebiehajú stavebné 

úpravy chodníka okolo objektu, od-

drenážovanie okolo objektu, sanácia 

dreveného stropu, sanácia vnútor-

ných stien a podláh, stavebné úpra-

vy výšky vjazdu do garáže, doplnenie 

elektrického kúrenia, výmena klam-

piarskych prvkov strechy a povrcho-

vá úprava vonkajších stien objektu. 

Taktiež sú vymieňané okná a dvere 

za plastové a garážové vráta za gará-

žové roletové zasúvateľné pod strop. 

Tieto práce sú v  hodnote 31  252€, 

z toho dotácia zo štátneho rozpočtu 

je v hodnote 29 925€ a spolufi nanco-

vanie Mesta Banská Štiavnica.

Pokračovanie v  budovaní vodovo-

du Jergištôlňa, II. etapa. V druhom 

polroku 2019 zrealizujeme výstav-

bu II. etapy vodovodu Jergištôlňa, 

a to v rozsahu 448 m, vrátane vodo-

vodných prípojok a  hydrantov. Cel-

kový fi nančný náklad predstavu-

je 234  982,73€. Rozsah prác, ktorý 

bude zrealizovaný z  dotačných pro-

striedkov Environmentálneho fondu 

180 000€ a vlastných zdrojov Mesta 

Banská Štiavnica vo výške 54 872€.

Ďalej okrem investičných akcií zabez-

pečujeme aj projektové dokumentá-

cie potrebné pre nové investičné ak-

cie a  ďalší rozvoj mesta. Z  týchto je 

potrebné spomenúť najmä: komplex-

ná rekonštrukcia komunikácie Dolná 

Resla, štúdia realizovateľnosti parko-

visko Mierová + PD parkovisko Mie-

rová, Pomník padlých hrdinov, vy-

budovanie chodníka na prepojenie 

Fándlyho a  Kolpašskej ulice, ako aj 

ďalšie...

Z  ďalších investičných a  rozvojo-

vých projektov realizujeme nasle-

dovné aktivity:

Budovanie a modernizácia technické-

ho vybavenia špecializovaných učební 

ZŠ J. Kollára, v náklade cca 126 068€ 

s DPH, dotácia z Ministerstva pôdo-

hospodárstva a  rozvoja vidieka SR 

a  spolufi nancovanie Mesta Banská 

Štiavnica.

Zlepšenie technického vybavenia 

učební a  knižnice Základnej školy 

Jozefa Horáka v  náklade 122 979€ 

s  DPH, dotácia Ministerstvo pôdo-

hospodárstva a  rozvoja vidieka SR 

a  spolufi nancovanie Mesta Banská 

Štiavnica.

Investičné akcie, ktoré sú fi nancova-

né z Ministerstva kultúry SR a spolu-

fi nancovania Mesta Banská Štiavnica:

ZUŠ – Szitnyayovský dom – ošetrenie 

soklového muriva a osadenie sokla.

Predpokladané náklady: 6 577€ 

s DPH.

Ministerstvo kultúry SR – Obnov si 

svoj dom.

Belházyovský dom – výmena vnútor-

ných okenných výplní.

Predpokladané náklady: 47 848€ 

s DPH.

Ministerstvo kultúry SR – Obnov si 

svoj dom.

Oprava fasády, Žemberovský dom.

Predpokladané náklady: 22 291€ 

s DPH.

Ministerstvo kultúry SR – Obnov si 

svoj dom.

Dom meštiansky – Rubigallovský 

dom – rekonštrukcia.

Predpokladané náklady: 19 515€ 

s DPH.

Ministerstvo kultúry SR – Obnov si 

svoj dom.

MsÚ

Stavebné akcie v meste Banská Štiavnica
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Vážení majitelia pozemkov,

Mesto Banská Štiavnica upozor-

ňuje vlastníkov a  užívateľov po-

zemkov na ich zákonnú povinnosť 

predchádzať výskytu a šíreniu bu-

rín na svojich pozemkoch. Nedo-

držiavaním týchto povinností sa 

dopúšťate porušenia zákona, na 

základe čoho vám môže byť udele-

ná pokuta. Vzhľadom na veľký po-

čet takto zanedbaných pozemkov 

vás týmto vyzývame k  odstráne-

niu nežiaduceho stavu. Veľkým ri-

zikom zaburinenia je aj šírenie se-

mien alergénov, často inváznych 

rastlín, ktoré nám všetkým spôso-

bujú veľké zdravotné problémy.

Takmer na každom z týchto zabu-

rinených pozemkov nájdete am-

bróziu palinolistú, durman či to-

pinambur, na ktoré sa vzťahujú 

prísne pravidlá pre zamedzova-

nie ich šírenia §2 a  §3 Vyhlášky 

č. 24/2003 Ministerstva životné-

ho prostredia Slovenskej repub-

liky, ktorou sa vykonáva zákon č. 

543/2002 Z. z. o ochrane prírody 

a krajiny.

Zákon č. 220/2004 Z.z. o  ochra-

ne a  využívaní poľnohospodár-

skej pôdy a  o  zmene zákona č. 

245/2003 Z. z. o integrovanej pre-

vencii a kontrole znečisťovania ži-

votného prostredia a o zmene a do-

plnení niektorých zákonov ukladá 

podľa

– §3 ods. l písmeno b) vlastníkom, 

nájomcom a  správcom poľno-

hospodárskej pôdy povinnosť 

predchádzať výskytu a  šíreniu 

burín na pozemkoch.

V  zmysle zákona č. 193/2005 

Z.z  o  rastlinolekárskej starostli-

vosti a  zákona č. 543/2002 Z.z. 

o  ochrane prírody a  krajiny – je 

každý zo zákona povinný chrániť 

prirodzené funkcie poľnohospo-

dárskej pôdy, ktorá je nezastupiteľ-

nou zložkou životného prostredia.

Aby sa zabránilo tomuto stavu, žia-

dame vlastníkov – nájomcov (uží-

vateľov) poľnohospodárskych 

i  nepoľnohospodárskych po-

zemkov na dodržiavanie citova-

ných zákonných ustanovení a rea-

lizáciu opatrení proti rozširovaniu 

burín, inváznych rastlín a  nále-

tových drevín, čo spočíva najmä 

v  pravidelnom udržiavaní po-

zemkov ich kosením v čase pred 

kvitnutím, ale aj v  nasledujúcich 

mesiacoch, čím sa zabráni ďalšie-

mu šíreniu burín a škodcov.

Mesto Banská Štiavnica bude 

vykonávať priebežnú kontro-

lu pozemkov a na tie, ktoré budú 

zaburinené, bude podaný podnet 

na príslušný orgán ochrany poľno-

hospodárskej pôdy – Okresný úrad 

Banská Štiavnica, Lesný a pozem-

kový odbor, na začatie konania vo 

veci nedodržiavania platných práv-

nych predpisov.

Tomu, kto svojou nečinnosťou 

spôsobí zaburinenie poľnohos-

podárskeho pozemku alebo ne-

poľnohospodárskeho pozemku 

v  blízkosti poľnohospodárskeho 

pozemku, prípadne nesplní po-

vinnosť uloženú orgánom ochra-

ny poľnohospodárskej pôdy, do-

pustí sa priestupku /fyzická osoba/ 

v zmysle §25 a môže správny orgán 

uložiť pokutu až do výšky 330EUR, 

v  zmysle §26 zákona o  ochrane 

a  využívaní poľnohospodárskej 

pôdy môže správny orgán uložiť 

pokutu právnickej osobe alebo fy-

zickej osobe – podnikateľovi až do 

výšky 33 200EUR.

Na základe uvedeného vyzývame 

všetkých vlastníkov a užívateľov, 

aby udržiavali svoje poľnohos-

podárske a nepoľnohospodárske 

pozemky v nezaburinenom stave 

pravidelným a  včasným odstra-

ňovaním burín. 

Zuzana Šušková, 

odd. výstavby, ÚP a ŽP

Upozornenie – kosenie

Mesto Banská Štiavnica, 

v zastúpení primátorkou 

mesta Mgr. Nadeždou Babia-

kovou, v zmysle ustanovení 

zákona NR SR č. 564/1991 Z. 

z. o obecnej polícii v znení 

neskorších zmien a doplnkov 

a v súlade s §5 zákona NR SR 

č. 552/2003 Z. z. o výkone 

práce vo verejnom záujme 

vypisuje výberové konanie na 

obsadenie funkcie:

náčelník mestskej polície.

Informácia o pracovnom mies-

te – stručná náplň práce: riadi 

činnosť mestskej polície, organi-

zuje prácu príslušníkov, podáva 

primátorovi mesta správy o situ-

ácii na úseku mestských vecí ve-

rejného poriadku a o výsledkoch 

činnosti mestskej polície, spolu-

pracuje s riaditeľom príslušného 

útvaru Policajného zboru, orgán-

mi štátnej zdravotníckej správy, 

orgánmi ochrany životného pro-

stredia a  inými orgánmi, pred-

kladá primátorovi požiadavky na 

zabezpečenie činnosti mestskej 

polície a  zodpovedá za hospo-

dárne využívanie zverených pro-

striedkov, zabezpečuje odborný 

výcvik a  školenie príslušníkov 

mestskej polície, podáva primá-

torovi návrhy súvisiace s pracov-

no – právnymi vzťahmi prísluš-

níkov

Kvalifi kačné predpoklady: VŠ 

vzdelanie II. st., skúška odbornej 

spôsobilosti výhodou

Iné požiadavky: vek minimál-

ne 30 rokov, občianska bezúhon-

nosť, telesná a  duševná spôso-

bilosť na výkon funkcie, osobné 

a morálne predpoklady

Zoznam požadovaných dokla-

dov:

žiadosť o prijatie na uvedenú po-

zíciu (motivačný list) spolu s uve-

denými kontaktnými údajmi 

(e-mail, adresa, číslo telefónu),

stručný profesijný životopis, 

overený doklad o  dosiahnutom 

stupni vzdelania, 

výpis z  registra trestov nie star-

ší ako 3 mesiace (predložiť až po 

oznámení o  prijatí do zamestna-

nia),

lekárske potvrdenie o  telesnej 

spôsobilosti na výkon funkcie ná-

čelníka mestskej polície,

lekárske potvrdenie o  duševnej 

spôsobilosti doložené psycholó-

gom na výkon funkcie náčelníka 

mestskej polície,

písomný súhlas pre spracovanie 

osobných údajov pre účely vý-

berového konania podľa zák. č. 

18/2018 Z.z. o ochrane osobných 

údajov v znení neskorších predpi-

sov (k dispozícii na stránke mesta 

www.banskastiavnica.sk).

Ponúkaný plat:

Plat v zmysle Zákona č. 553/2003 

Z.z. o odmeňovaní zamestnancov 

pri výkone práce vo verejnom zá-

ujme v  znení neskorších predpi-

sov (platová trieda – 8, platový 

stupeň – podľa odpracovaných ro-

kov v  odbore, tarifný plat podľa 

platovej triedy a  platových stup-

ňov 806€ až 967,50€), + zvýšenie 

tarifného platu o  15%, + osobný 

príplatok, + príplatok za riadenie

Predpokladaný nástup: 

01.10.2019

Prihlášky do výberového konania 

s  požadovanými dokladmi je po-

trebné doručiť 31.8.2019 osobne 

alebo poštou (rozhoduje dátum 

evidenčnej pečiatky MsÚ Banská 

Štiavnica) na adresu:

Mestský úrad Banská Štiavni-

ca, Radničné námestie 1, 969 24 

Banská Štiavnica s  označením 

„Výberové konanie – náčelník MsPo 

Banská Štiavnica“

Bližšie info: tel. č. 045/694 96 22 

– Beáta Marečková, personalisti-

ka a mzdy

Mgr. Nadežda Babiaková,

primátorka mesta

Výberové konanie Poďakovanie
Vážená pani primátorka Babia-

ková,

ďakujem Vám za srdečné prija-

tie počas mojej nedávnej návštevy 

v  Banskej Štiavnici pri príležitosti 

otvorenia výstavy Th ink Freedom. 

Veľmi sa teším, že výstava si našla 

dočasný domov vo Vašom krásnom 

meste. Tiež som si rád vypočul o ra-

dostiach a starostiach, ktoré musíte 

každodenne riešiť, hlavne tie, týka-

júce sa Banskej Štiavnice ako loka-

lity svetového dedičstva UNESCO.

Ďakujem Vám aj za darčeky, ktoré 

som od Vás dostal.

Želám Vám veľa šťastia vo Vašej 

práci a  funkcii primátorky mesta 

a teším sa na správy o Vašich pokra-

čujúcich úspechoch.

S pozdravom

Adam H. Sterling, Veľvyslanec-

tvo USA, Bratislava, Slovensko

Informačné 
centrum
Banská Štiavnica. 

Otváracie hodiny: každý deň 

júl, august: 9:00 hod. – 18.00 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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kam v BŠ 
a okolí ?

1.7. Bod K: Záhrajda. O požičovni 

hračiek v našom meste. MŠ Drie-

ňová, Bratská 9, BŠ, 17:00.

2.7. Farebný workshop: Nafarbi si 

svoj stolček. sFarbami, Rad. nám. 

10, BŠ, 13:30.

Bod K: Tvorivé dielne s  Ivetou. 

Inšpirácia pre šikovné ruky v MŠ 

Drieňová, Bratská 9, BŠ, 16:00.

Panslam Banská Štiavnica. Naj-

väčšia tour slam poetry. Art Cafe, 

Akadem. 2, BŠ, 19:00.

3.7. Geobádateľňa pre všetkých. 

Urob si zo šutra „drahokam“. Bergge-

richt, Nám. sv. Trojice 6, BŠ, 13:00.

Kammerhof deťom 2019. Špeciál-

ne vstupy s rozprávkou. Kammer-

hofská 2, BŠ, 14:00.

Bod K: Streda v  pohybe: Nordic 

walking. Prechádzka s  inštrukto-

rom. MŠ Drieňová, Bratská 9, BŠ, 

19:00.

4.7. Bod K: Dospelí čítajú de-

ťom. Seniori z Domova Márie pre 

deti. MŠ Drieňová, Bratská 9, BŠ, 

16:00.

4. – 6.7. Bach tribute 2019. Festi-

val Bachovej hudby. Kostol sv. Ka-

taríny, Radn. nám. 17, BŠ, 19:00.

4.7. Koncert: Song. Kultúrne leto 

pri živej hudbe na Terase u Blaškov, 

Počúvadlianske jazero, 19:00.

5. – 6.7. Festival drevo+. Uvedenie 

diel malej architektúry v  hájovni 

na Červenej studni, Nad Rozgrun-

dom 6, BŠ, 15:00.

5.7. Bod K: Ako na to – Biood-

pad. Stretnutie s odborníkom. MŠ 

Drieňová, Bratská 9, BŠ, 17:00.

Júlová grilovačka v  reštaurá-

cii 4Sochy, Kammerhofská 2, BŠ, 

17:00.

6.7. Farebný workshop základný. 

sFarbami, Rad. nám. 10, BŠ, 9:30.

Nahé vína 2019. Festival vín vy-

robených tradičným spôsobom. 

Centrum mesta BŠ, od 12:00.

Kammerhof deťom 2019. Špeciál-

ne vstupy s rozprávkou. Kammer-

hofská 2, BŠ, 14:00.

Koncert: Pacifi k. Kultúrne leto pri 

živej hudbe na Terase u  Blaškov, 

Počúvadlianske jazero, 18:00.

Koncert: Tramontana. Legendár-

na štiavnická kapela zahrá v kine 

Akademik, Nám. sv. Trojice 3, BŠ, 

19:00.

Koncert: IMT Smile na Amfi teátri 

pod Novým zámkom, 19:00.

7.7. Malý farmársky a  remesel-

ný trh v penzióne Starý hostinec, 

Sv. Anton, 11:00 – 17:00.

pokračovanie: Kultúrna príloha

Projekt Mesto kultúry 

priniesol sídlisku Drieňová 

nový bod pre kultúru 

a komunitu s názvom Bod K.

Nachádza sa v priestoroch Mater-

skej školy na Bratskej ulici a  jeho 

činnosť bude orientovaná najmä 

na prácu s  menšími skupinkami 

miestnych, ktorým bude posky-

tovať kultúrne vyžitie a komunit-

né aktivity.

Po svojom štarte 15. júna sa zá-

ujmu začali takmer okamžite te-

šiť tvorivé utorky, počas ktorých 

naša kolegyňa Iveta Petrikovičová 

so šikovnými mamičkami a  deť-

mi vytvára rôzne kreácie. Sme veľ-

mi radi, že pozvanie do priestorov 

záhrady materskej školy, ktorú 

plánujeme najmä v  letných me-

siacoch využívať pre exteriérové 

aktivity, prijali žiaci a vedenie zák-

ladnej umeleckej školy, ale aj náv-

števníci a  mohli sme si tak užiť 

skvelý koncert. Stredy v  Bode K. 

patria športovým aktivitám pre 

deti, mládež i dospelých, ktoré ve-

die Hubert Hilbert. So záujmom 

sa stretol aj úvod do stretávania 

dám, ktoré sa venujú háčkovaniu 

pod vedením Petry Maruniakovej. 

Pre tých, ktorí majú starosti alebo 

otázky ohľadom výchovy detí sme 

pripravili stretnutia s  psycholo-

gičkou Táňou Polákovou a bodkou 

za školským rokom bolo bábkové 

predstavenie Ako sa Jano s  dra-

kom porátal v podaní divadla Ani-

mare Silva.

Prevádzka Bod K. bude pokra-

čovať aj počas letných mesiacov. 

Jeho kompletný program nájdete 

na facebookovej stránke Mestská 

kultúra v  Banskej Štiavnici a  na 

plagátoch, ktoré budú umiestne-

né vo vitrínach na sídlisku Drie-

ňová. Veríme, že si aj vy vyberie-

te to svoje podujatie či kurz, ktorý 

vás obohatí.

Rastislav Marko

Bod K. má za sebou úspešný štart

V piatok 28. júna 2019 sa 

v Banskej Štiavnici konalo 

slávnostné vyhodnotenie 

ankety Žena mesta Banská 

Štiavnica, ktorej historicky 

prvý ročník vyhlásila Živena – 

spolok slovenských žien, MO 

Banská Štiavnica, pri príleži-

tosti významného 150. výročia 

vzniku spolku slovenských 

žien.

Cieľom podujatia bolo odštartovať 

novú tradíciu a  zviditeľniť mimo-

riadne ženy, ktoré žijú medzi nami 

a  hoci často prechádzajú ťažkými 

obdobiami alebo neľahkými osud-

mi, nevzdávajú sa, idú proti prúdu 

a  svojou neúnavnou prácou a  za-

nietením sú inšpiráciou pre nás os-

tatných.

Slávnostné podujatie sa konalo 

na nádvorí Kaviarne Gavalier, na 

prahu spomienok rodného domu 

Magdalény Vášáryovej, úradujúcej 

predsedníčky celoslovenského Ús-

tredia spolku Živeny. Pani Vášáryo-

vá sa podujatia osobne zúčastnila 

a obohatila ho zaujímavým pohľa-

dom do histórie svetovo unikátne-

ho ženského hnutia a  predstave-

ním novej knižnej publikácie k jeho 

významnému výročiu. Pieseň Če-

rešne v  podaní speváčky Božida-

ry a báseň Podivné osudy od Jan-

ky Bernáthovej navodili atmosféru, 

do ktorej vstúpila podpredsedníč-

ka Ústredia spolku a predsedníčka 

MO Živeny Renáta Taligová a mo-

derátor Peter Danáš, aby predsta-

vili ženy, nominované v štyroch ka-

tegóriách:

Umenie a kultúra: Janka Bernátho-

vá, Helena Chovanová, Monika 

Maňkovská, Mária Petrová.

Vzdelávanie: Viera Gregáňová, Ire-

na Chovanová, Oľga Moravčíková, 

Renáta Taligová. Turistický ruch: 

Eva Kolembusová, Ľubica Kuková, 

Dalma Štepáneková. 

Obchod a  podnikanie: Ľudmila 

Blašková, Miroslava Breznoščáko-

vá, Júlia Popracová.

Do ankety sa zapojilo 290 občanov 

a spolu odovzdali 789 hlasov. V jed-

notlivých kategóriách boli ocene-

né: Janka Bernáthová, Renáta Ta-

ligová, Ľubica Kuková a  Ľudmila 

Blašková. Absolútne najväčší počet 

hlasov a  titul Žena mesta Banská 

Štiavnica roku 2019 získala Ľudmi-

la Blašková.

Slová uznania, potlesk, gratulácie, 

kvety, darčeky, originály obrazov 

Banskoštiavničanky Danice Košia-

rovej, dekoračné šerpy z rúk pánov 

poslancov M. Pála a P. Erneka, ako 

aj záverečná báseň v  podaní Júlie 

Popracovej, prispeli k výnimočnos-

ti tohto dňa.

Podujatie podporili: Mesto Banská 

Štiavnica, Peter Ernek, Mikuláš Pál, 

Svet kovu, Remeselný cech, Danica 

Košiarová, členky Výboru Živeny 

a  osobitné poďakovanie patrí Fili-

povi Ondrišovi, ktorý ochotne po-

skytol priestory Kaviarne Gavalier 

a pre všetkých prítomných pripra-

vil skvelé občerstvenie. Ďakujeme!

Výbor MO Živeny

Žena mesta Banská Štiavnica

Ocenené ženy mesta v ankete  foto Archív MO Živena
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CPPPaP Banská Štiavnica sa 

aj počas tohto školského roka 

snažilo o zvýšenie povedomia 

o stúpajúcich negatívnych 

prejavoch v správaní u detí 

týkajúcich sa vzájomnej neto-

lerancie a rastu rovesníckeho 

násilia aj prostredníctvom 

preventívnych aktivít na 

školách. 

Práve vďaka podpore Mesta Ban-

ská Štiavnica sme zrealizovali pro-

jekt, na ktorom sa aktívne podieľali 

základné školy, Špeciálna základná 

škola B. Štiavnica (taktiež fi nanč-

ne prispela) a Úrad práce sociálnych 

veci v zastúpení Mgr. Polákovej Ta-

tiany – koordinátorky ochrany detí 

pred násilím. Dni tolerancie majú 

už svoju tradíciu a jasné ciele, pro-

stredníctvom ktorých sa snažíme 

o scitlivenie žiakov škôl voči nená-

visti, netolerancii. Zážitkové akti-

vity majú charakter podpory a spo-

lupráce. Tohtoročné Dni tolerancie, 

ktoré prebiehali v dňoch 10.6., 11.6. 

a 14.6.2019, boli rozložené do troch 

blokov. Prípravná fáza však už pre-

biehala oveľa skôr, za čo sa chceme 

poďakovať najmä ochotným kole-

gom – pedagógom z  rôznych škôl, 

ktorí odviedli veľký kus dobrej prá-

ce, do ktorej vkladajú aj svoje srdce. 

Na základných školách ZŠ J. Horá-

ka, ZŠ F. Assiského a ZŠ s MŠ Štiav-

nické Bane mali za úlohu pedagó-

govia vybrať päťčlenný tím žiakov, 

ktorí mali možnosť zažiť jeden deň 

plný zážitkov na inej základnej ško-

le. Žiaci v tento deň absolvovali vy-

učovanie na základnej škole, kto-

rá im prostredníctvom losovania 

bola pridelená a  počas tohto dňa, 

kedy sa riadne zúčastnili vyučova-

nia mali splniť aj tzv. tajnú misiu 

(nasávať kultúru školy, spoznať no-

vých priateľov, porovnať priebeh 

vyučovania a školské prostredie ako 

aj zažiť pocit „inakosti“.) Tejto akti-

vity sa zúčastnili žiaci ôsmych roč-

níkov. Bol to deň plný nových po-

citov a zážitkov. Vieme to preto, že 

hneď nasledujúci deň sme v  krás-

nych novozrekonštruovaných pod-

krovných priestoroch Rubigallu 

spolu so žiakmi v  rámci worksho-

pu analyzovali priebeh ich výmeny. 

Formou panelovej diskusie pod na-

šim vedením a vedením koordináto-

rov, si žiaci navzájom odprezentova-

li postrehy a pocity z výmeny. Naším 

hlavným cieľom bolo navrhnúť žiac-

ku koncepciu prevencie rovesnícke-

ho násilia, čo sa nám aj úspešne po-

darilo. Bolo to príjemné dopoludnie 

plné zážitkových aktivít, diskusie, 

sebarefl exie a  práce v  zmiešaných 

tímoch. Vyvrcholením našej sna-

hy bol zážitkový deň pod Kalváriou 

v krásny slnečný deň. Žiaci jednot-

livých škôl spolu so žiakmi špeciál-

nej základnej školy boli rozdelení do 

súťažných tímov. V  rámci zaujíma-

vých úloh (zbieranie indícií, lúšte-

nie osemsmerovky, najdlhšia živá 

reťaz, športový beh v plutvách, vý-

roba loptičiek z  prírodných mate-

riálov), ktoré deti v tento deň plni-

li, sme sa snažili najmä o podporu 

a posilnenie vnímania potreby spo-

lupráce, potrebu prijatia inakosti 

a vzájomnej tolerancie ako aj zmier-

nenia agresívnych prejavov v našom 

správaní. Zakončením bola veľká 

„piknikovačka“, kde si deti po splne-

ní fyzicky ale aj psychicky náročných 

úloh mohli dopriať pre nich tak ob-

ľúbenú pizzu a vecné ceny na záver 

pre každého zúčastneného tiež veľ-

mi potešili. Opäť to boli dni nabi-

té pozitívnou energiou, tvorivých 

nápadov, podpory a  tolerancie. To-

uto cestou sa chceme poďakovať 

všetkým školám, ktoré sa zúčast-

nili pri realizácii a  tvorbe Dní tole-

rancie 2019, Mestu Banská Štiavni-

ca za fi nančnú podporu pri realizácii 

projektu a  všetkým kolegom, ktorí 

aj napriek tomu, že aktivít na kon-

ci školského roka je neúrekom, aj 

tento rok aktívne a ochotne prispeli 

k bezproblémovému priebehu tohto 

pekného projektu s myšlienkou a už 

aj tradíciou. Všetkým zúčastneným 

patrí veľká vďaka. „Tolerancia nespo-

číva v  tom, že zdieľame názor niekoho 

iného, ale v tom, že poskytneme druhé-

mu právo mať iný názor.“ V. Frankl, ra-

kúsky nerológ a psychiater.

Ferenčíková Monika, CPPPaP 

Banská Štiavnica 

Dni tolerancie zažívali už svoj štvrtý ročník!

Žiaci základnej školy pod Kalváriou  foto Archív CPPPaP

Na našej škôlke už zvoní zvonec,

že prišli prázdniny a už je koniec.

Budilo nás slniečko, čo na nebi svieti

a nikto z nás sa nenazdal, že čas medzi 

hračkami tak rýchlo uletí.

Farebné dni plné dúhy schovali sa 

v poli,

a už prišiel nový čas, vychystať sa do 

školy.

Počkaj ešte slniečko, kým budeme pri 

tabuli stáť,

aby sme sa mohli dnes pani učiteľkám 

z našej škôlky za všetko poďakovať.

Že nás veľa naučili, vystúpenia nacvi-

čili,

pozor na nás dávali, spolu sa s nami 

hrávali,

učili nás básničky a spievali pesničky.

Maličká dušička je ako iskrička,

neposedná, zvedavá, žiaria jej očičká.

Pozor ste na nás každý deň dávali,

a tak ste sa o nás celý čas starali.

Ďakujeme za všetko, čo ste nás nau-

čili,

pretože dnes už to vieme, akej farby 

je lastovička, čo v hniezdočku drieme.

Za vašu starostlivosť a  lásku, čo ste 

nám dali,

keď ste kus svojho času pre nás obe-

tovali.

My vám za to sľubujeme,

že na vás a naše hračky nikdy neza-

budneme.

Ako tri sudičky, čo v rozprávke súdia,

veríme, že aj vďaka vám z nás vyrastú 

múdri a poctiví ľudia.

Teraz už ideme, za slniečkom , za hory,

prichystať si tašku, zošit, čo nám tre-

ba do školy.

A hoci vy v škôlke bez nás zostávate,

V našom srdci, ako naše prvé pani uči-

teľky, navždy zostávate.

Na konci nášho trojročného poby-

tu v  MŠ Štefultov sa touto cestou 

chceme poďakovať skvelým pani 

učiteľkám Peťke Šavoltovej, Jar-

ke Kmetíkovej, ako aj Andrejke 

Kandovej za skvelé chvíle strávené 

v našej škôlke.

Ďakujeme za všetko. Za pomoc, 

rady, za starostlivosť a láskavý pro-

fesionálny prístup. Za každý spo-

ločný školský rok, za každý jeden 

deň, za každý váš úsmev. Za neko-

nečne trpezlivú a  kreatívnu prácu 

pri nacvičovaní vystúpení, divadie-

lok a rôznych akcií, ktoré nám pri-

niesli množstvo zážitkov. Za pre-

konanie ranných plačov a drobných 

vzdorov. 

Za zmysel, pre ktorý túto prácu ro-

bíte z celého srdca ďakujeme a nik-

dy na vás nezabudneme.

Vaši vďační veľkáči – predškolá-

ci: Anetka, Filipko Ka., Nikolka, 

Miško, Nelka a Filipko Ko.

PoďakovanieKalvária 
lásky
Obraz veľkého utrpenia 

k nebesám stúpa pokorne.

Kristove rany všetko menia

na veky vekov, a to doslovne.

Biblická hora, trón bolesti

s výkrikom smrti na kríži,

koruna z tŕnia davy nectí,

na hlave kráľa, ktorý v láske žil

a pre ňu umrel... Odpusť, Bože,

nám nehodným ten strašný čin!

Štiavnické nebo objať môže

veže nárekov: Hľa, Pane, Tvoj syn!

Hora sĺz menom Kalvária,

Golgota Banskej Štiavnice.

Nie, tu sa láska nezabíja,

tu Ježiš spája srdcia bijúce.

Z diaľky i zblízka, vo dne v noci,

kto len tým smerom pozrie sa,

nezaprie v sebe lásky pocit

a poďakuje nebesám.

Janka Bernáthová
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Oznam
Slovenský zväz telesne postihnu-

tých v Banskej Štiavnici oznamu-

je svojim členom, že počas mesia-

cov júl, august nebude k dispozícii 

výkon služby v kancelárii. V nut-

nom prípade ohľadom účasti ale-

bo platby za akciu prosím kontak-

tovať na: 0904 335 202. 

Výbor ZO SZTP BŠ

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

Štiavnická kolíska turistiky 

a sitniansky chatár Braňo 

Cengel.

Už v  roku 1727 stála na vrchole 

Sitna rozhľadňa – najstarší turis-

tický objekt na Slovensku. A  tým 

impozantný vstup Banskej Štiav-

nice do dejín slovenskej turistiky 

iba začína. O 130 rokov neskôr za-

ložil pán Rudolf Tirsch st., vtedaj-

ší bankový úradník v  meste, prvý 

turistický klub na území Uhorska. 

O ďalších 14 rokov v roku 1874 vy-

značili miestni turisti prvý značený 

turistický chodník. Európska turis-

tika bola vtedy ešte v plienkach a my 

sme nastupujúce trendy zachytili. 

A nezabudnime ani, že v roku 1907 

bola Szaboova skala pri ústí Skleno-

teplickej doliny vyhlásená za prvý 

chránený prírodný útvar na vtedaj-

šom území Uhorska. Pre všetky tie-

to skutočnosti môžeme Štiavnické 

vrchy označiť za kolísku slovenskej 

turistiky.

Svojimi prvými turistickými označ-

kovanými chodníkmi turisti kon-

com 19. stor. vyznačili cestu, ktorá 

nás priviedla až k dnešným rozvojo-

vým projektom v cestovnom ruchu, 

k  novým invenčným produktom 

cestovného ruchu. Aj keď počiatky 

turistiky na Slovensku, ale aj v os-

tatných európskych krajinách, sa 

spájajú s ľuďmi z vyšších spoločen-

ských vrstiev, s profesormi, lekármi, 

advokátmi, obchodníkmi, ľuďmi 

z takpovediac vzdelaných vrstiev, po 

druhej svetovej vojne prenikla tu-

ristika masovo medzi ostatné so-

ciálne vrstvy. V súčasnosti už mladí 

ľudia s  batohom na chrbte brázdia 

cesty, chodníky, pohoria po celom 

svete vybavení novými technológia-

mi. Používajú svoje GPS zariadenia 

na nájdenie krásnych kútov a  no-

vých súvislostí. Online spojenia, so-

ciálne siete, GPS, cestopisné weby, 

elektronické mapy uľahčujú a menia 

situáciu kedysi osamotených pútni-

kov, hľadačov, dobrodruhov na sta-

tus vzájomne prepojených skupín 

a komunít. Ale aj napriek tomu žije 

medzi nami duch tradičnej turisti-

ky, keď človek hľadá svoje miesto 

v prírode, keď sa napojí na skutoč-

né zdroje životnej energie, medzi 

jednotlivými nadýchnutiami turistu 

v ostrom horskom vzduchu. Ale to je 

už skutočná turistická poézia!

Predchodkyňou chaty Na Sitne bola 

horáreň, v r. 1929 prestavaná na tu-

ristickú chatu Andreja Kmeťa. Na 

konci 80-tych rokov 20. stor. sa roz-

hodli štiavnickí turisti objekt zmo-

dernizovať. Pôvodnú drevenú chatu 

zrútili a  začala výstavba "kamennej 

chaty". Avšak po zmene režimu sa 

minuli fi nančné prostriedky a nedo-

končená stavba začala špatiť vrchol 

bájneho Sitna. Dnes je rozsiahly ne-

dokončený objekt v  súkromnom 

vlastníctve. Stále rozostavaná cha-

ta Andreja Kmeťa však po 26 rokoch 

čiastočne ožila. Turisti oceňujú, že 

pán Braňo Cengel, rodák z neďalekej 

Ilije, sprístupnil aspoň jednu chato-

vú miestnosť. Zriadil bufet, ponúka 

v ňom dokonca klasický Sitniansky 

guľáš. Do chatových služieb zaradil 

aj núdzový nocľah na podlahe cha-

ty s vlastným spacím vakom. Usku-

točňuje nočné výstupy na Sitno, hu-

dobné večery /kde sám ako skúsený 

hudobník aj vystupuje/ a  rôzne čí-

tačky z dobrej literatúry. Prvý krok 

správnym smerom bol teda urobe-

ný. Držíme Braňovi palce pri všet-

kých jeho invenčných nápadoch, 

ktoré do svojej práce vkladá. Bájne 

Sitno sa v jeho osobe konečne doč-

kalo svojej novej turistickej nádeje!

Kalendár štiavnickej historickej tu-

ristickej pýchy:

1727 – na vrchole Sitna už stál dre-

vený pavilón – Filagória /altán, altá-

nok/, ktorý dali postaviť Koháryov-

ci, páni zo Sv. Antona

1852 – altánok vyhorel po zásahu 

bleskom

1860 – Edmund Schostein a Július 

Gretzmacher založili turistický Sit-

niansky klub

1866 – vyhorenú rozhľadňu dal 

opraviť Filip Coburg – pán na Sitne 

a vo Sv. Antone

1874 – vyznačené prvé turistické 

trasy na Sitno, na Tanád a do Skle-

ných Teplíc

Foto: Tomáš Trstenský

Peter Danáš, IC BŠ

Bájne Sitno ožíva novou nádejou

Uplynulý víkend patril 

v Podhorí folklóru. 

Na svoje si prišli všetky ve-

kové kategórie a  návštev-

níci z blízka i ďaleka. Výko-

ny účinkujúcich na javisku 

dopĺňal pestrý sprievodný 

program.

Potlesk hľadiska patril do-

mácim Podhorčanom, FS 

Techniku, FS Podpolancu, 

FS Lúčanu, FS Hronu, ZSS 

Baďančanke, všetkým ľu-

dovým hudbám, ako aj det-

ským kolektívom z  Pod-

horia, zo Sv. Antona, 

z Vyhní, DFS Sitňančoku 

a v neposlednej rade DFS 

Tekovančeku.

Srdečná vďaka organizá-

torov patrí všetkým, kto-

rí sa akýmkoľvek spôso-

bom podieľali na príprave 

a  úspešnom priebehu 

slávnosti, všetkým spon-

zorom a  predovšetkým 

všetkým, ktorí sa Pod-

horských folklórnych 

slávnosti 2019 zúčastnili.

Foto: Lubo Lužina

Obec Podhorie

Folklórne slávnosti v Podhorí

Pozvánka
Banskoštiavnicko-hodrušský ba-

nícky spolok v  Banskej Štiavnici 

Vás srdečne pozýva na 22. Náckov 

štiavnický pochod. Podujatie sa 

uskutoční v piatok 26. júla 2019 

o  19,00 hod. na terase Baníc-

kej krčmy pri štôlni Glanzenberg. 

Zdar Boh!

Richard Kaňa,

predseda spolku
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S príchodom letnej sezóny 

máme tu staronový problém, 

ktorý je jednoznačný už 

z nadpisu. 

Nadväzujúc na môj článok z minulé-

ho roka, kde som sa v čísle 26 v ŠN 

trochu obšírnejšie venovala proble-

matike turizmu a  psičkárom na ja-

zerách, prinášam čitateľom čerstvé 

informácie. O  rozhovor som požia-

dala zástupcu náčelníka Mestskej 

polície v B. Štiavnici /ďalej len MsPo/ 

PhDr. Petra Šemodu.

Vo VZN mesta z  roku 2011, aktu-

alizovanom v  roku 2014 sa píše 

o  psoch, okrem iného toto: Vstup 

so psom je zakázaný do vyznače-

ných vodných nádrží v k.ú. B. Štiav-

nica, v k.ú. Banky, v období od 1.5. 

do 30.9. príslušného kalendárneho 

roka.

1. Ktoré verejné jazerá patria do 

k.ú. mesta B. Štiavnica?

Klinger, Počúvadlianske jazero, Be-

lianske jazero, Veľká Vodárenská, 

Komorovské jazerá, Červená stud-

ňa, Ottergrund, Bančiansky tajch

2. Aké možnosti má návštev-

ník tajchov, ktorý vidí páchať 

priestupok týkajúci sa voľného 

pohybu psov a vstupu psa do ja-

zera?

Každý občan má právo takého maji-

teľa psa upozorniť. Môže sa pritom 

odvolať na zákazové tabuľky, kto-

ré každú sezónu umiestňujeme na 

jazerá v  uvedených katastroch. Na-

koľko títo majitelia svojím konaním 

nerešpektujú VZN Mesta B. Štiavni-

ca. Ďalej môžu občania kontaktovať 

štátnu políciu na čísle 158, ale lep-

šie je mestskú políciu na čísle 159, 

ktorá má právo a povinnosť vstupo-

vať na jazerá v  ich k.ú. Naše hliad-

ky vykonávajú aj pravidelné kontro-

ly týchto tajchov, ako im to dovolia 

kapacitné možnosti a  výkon služ-

by, v priebehu ktorého musia okrem 

iných povinností prijímať oznáme-

nia, preverovať ich a  následne rie-

šiť. Jednotlivých priestupcov rieši-

me v zmysle priestupkového zákona 

dohovorom, prípadne blokovým ko-

naním.

3. Vzhľadom na zmenu klímy sa 

skalní plavci zdržujú na jazerách 

už v skorších termínoch a pri pek-

nom počasí až do neskorej jesene. 

Nebolo by vhodné posunúť toto 

obmedzenie v tomto zmysle?

Áno, plánujeme podať takýto pod-

net mestskému zastupiteľstvu a roz-

šíriť ho aspoň na obdobie od 1.4. do 

31.10.

4. Majú majitelia psov na jazerách 

povinnosť odstrániť exkrementy 

po nich?

Určite áno, je to ich povinnosť, preto-

že sa stále bavíme o k.ú. mesta, kde 

jeho VZN platí pre všetkých. Tak-

že ak to nerešpektujú, opäť sa dopúš-

ťajú priestupku, ktorý je možné na-

hlásiť.

5. Ako je to v prípade jazier, ktoré 

nie sú vo Vašom katastri?

Tu je už situácia horšia, pretože po-

kiaľ nemajú takéto obce vlastným 

VZN ošetrený voľný pohyb psa 

a jeho vstup do jazera, rieši sa to ťaž-

šie. Naša pôsobnosť nám nedovoľu-

je vykonávať takéto zákroky mimo 

k.ú. mesta BŠ. Stále je však možné 

kontaktovať štátnu políciu alebo ak 

má obec zriadenú vlastnú policajnú 

hliadku, prípadne starostov obce. 

V  tejto súvislosti som sa na tie-

to možnosti opýtala aj zástupcu 

správcu tajchov Slovenského vo-

dohospodárskeho podniku /SVP/, 

š.p. Banská Štiavnica, Ing. Václa-

va Koledu. 

SVP sa z  pohľadu správy tajchov 

stará hlavne o  spoľahlivú prevádz-

kyschopnosť a  bezpečnosť histo-

rických vodných stavieb (tajchov). 

Obnova tajchov od r. 1997 prebie-

ha v  súlade so schváleným „Čiast-

kovým projektom obnovy banskoštiav-

nických vodných nádrží“, čo prináša 

okrem zlepšenia technického stavu 

aj rozšírenie a  skultúrnenie plôch 

pre rekreujúcu sa verejnosť. Vod-

né plochy sú už historicky využí-

vané ako miesta na rekreáciu, kú-

panie, vodné športy, rybolov apod. 

Z  pohľadu zásahu voči nediscipli-

novaným psičkárom a  návštevní-

kom vo všeobecnosti nemáme žiad-

ne legislatívne nástroje. Môžeme 

ich len upozorniť z ľudského hľadis-

ka. V  prípade vyhrotených situácií 

sa obraciame so žiadosťou o spolu-

prácu na mestskú alebo štátnu po-

líciu (toto sú ale ojedinelé prípady). 

Vodné plochy sú verejne prístupné 

miesta pre všetkých návštevníkov 

bez obmedzenia, čo prináša živelný 

a neregulovaný turizmus. Regulácia 

neriadeného turizmu a  rekreácie 

nie je v náplni práce SVP. Akékoľvek 

aktivity vykonávané návštevníkmi 

banskoštiavnických tajchov sú na 

ich vlastné riziko.

6. Nemyslíte, že by bolo prospeš-

né, keby mohla MsPo vstupovať aj 

do vodných plôch mimo vášho ka-

tastra? Dá sa s tým niečo urobiť?

Som otvorený aj takýmto možnos-

tiam. Museli by však prebehnúť do-

hovory so starostami tých obcí, ktorí 

o to prejavia záujem. Týmto im ur-

čite uľahčíme riešiť problém voľné-

ho pohybu psa, nakoľko nás veľakrát 

žiadajú o ich odchyt. Taktiež nás žia-

dajú, aby sme  preventívne pôsobili 

v okolí ich vodných nádrží. 

Daniela Sokolovičová

Téma „Psi na jazerách“ opäť aktuálna

Aj tento rok budú Slovenskí 

policajti pôsobiť v najna-

vštevovanejších oblastiach 

Chorvátska, v Splitsko-dalma-

tínskej a v Primorsko-goran-

skej. 

Na základe pozitívnych reakcií 

budú tento rok pomáhať o  mesiac 

dlhšie, pričom svoju misiu ukončia 

15. septembra. O bezpečnosť dovo-

lenkárov sa postará osem policajtov 

(štyri dvojčlenné hliadky). Pôsobiť 

budú v rekreačných oblastiach:

– Trogir, Split, Podgora, Tučepi, 

Brela, Makarska (Splitsko-dalma-

tínske policajné riaditeľstvo, poli-

cajná stanica Trogir, Ul. Put Muline 

1). V  prípade núdze alebo pomo-

ci budú k dispozícii na telefónnom 

čísle +385 99 7201 001.

– Crikvenica, Novi Vinodolski, Opa-

tija, Cres, Krk, Mali Lošinj, Rab, 

Baška, Malinska, Mošćenička Dra-

ga (Primorsko-goranské policaj-

né riaditeľstvo, policajná stanica 

Crikvenica, Ul. Kralja Tomislava 85 

a). V  prípade núdze alebo pomo-

ci budú k dispozícii na telefónnom 

čísle +385 99 7201 002.

Cieľom vyslaných policajtov bude za-

bezpečiť vyšší pocit bezpečnosti slo-

venských turistov dovolenkujúcich 

v Chorvátsku a poskytnúť im pomoc 

a  asistenciu počas pobytu a  tranzi-

tu cez územie Chorvátska, taktiež 

v  spolupráci s  chorvátskou políciou 

dohliadať na slovenských občanov, 

a  tak predchádzať prípadným inci-

dentom zapríčinených slovenskými 

turistami. Policajti budú vykonávať 

službu v slovenských policajných uni-

formách vždy spoločne s chorvátsky-

mi policajtmi, taktiež budú na úze-

mí Chorvátska vybavení služobnými 

cestnými vozidlami s označením „Po-

lícia“, čím budú mobilnejší. Slovenskí 

policajti však na území Chorvátska 

nemajú policajné právomoci.

Anna Holečková, referent špe-

cialista – skup. prevencie 

OR PZ v ZH

Slovenskí policajti v Chorvátsku aj tento rok 2019

Výzva 
pokazených elektrospotrebičov

Varná kanvica šepce,

mňa už veru nikto nechce.

Chladnička zíva prázdnotou

Skončila už so svojou robotou.

Tlačiareň tiež už netlačí,

zostane po nej prázdne miesto pri 

počítači.

Aj fén, playsteišn či rádio

Nebudú hrať už stereo...

Hoc tieto veci a aj mnohé iné za svoj 

život vďačia ľuďom a elektrine.

No stalo sa to, čo v živote je bežné 

– nie sú to žiadne udalosti nežné...

Dožije človek, strom aj vec – to je 

snáď koniec?

Nie veru!

Pokazené či staré spotrebiče patria 

do zberu.

Nie do obyčajného zberu, veď sme 

ľudia,

nech nás potomkovia naši neodsú-

dia.

Triedený zber nie je móda, máme 

byť in a bola by to škoda,

plytvať energiou, zdrojmi a nectiť si 

prácu...

Nefunkčné elektrospotrebiče tiež 

recyklovať sa dajú,

 keď ich ľudia rozumne pozbierajú.

Noví z  nich stanú sa pomocníci/

stále sme trochu romantici/,

že sebe a našej prírode pomôžeme

keď do zberných boxov v  meste, 

školách, úradoch 

baterky a pokazené elektrospotre-

biče vhodíme!

Danica Chytilová,

ŠZŠ Banská Štiavnica

„Niektorí si žijú ako prasce v žite 

a niektorí len ako prasce.“

Ján Petrík

čriepok
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Aktuálne fi lmy v kine Akademik

Štvrtok 4.7.o 19:30 hod.Štvrtok 4.7.o 19:30 hod.
ANNAbelle 3: NÁvrATANNAbelle 3: NÁvrAT

Horor, 100 min., MP:15, vstupné: 5€.Horor, 100 min., MP:15, vstupné: 5€.
Tentokrát sú démonológovia Ed Tentokrát sú démonológovia Ed 
a Lorraine Warrenovci pevne odhodla-a Lorraine Warrenovci pevne odhodla-
ní zabrániť ďalšiemu nešťastiu a zlom ní zabrániť ďalšiemu nešťastiu a zlom 
posadnutú bábiku si prinášajú do svoj-posadnutú bábiku si prinášajú do svoj-
ho domu. V uzamknutej izbe, plnej ar-ho domu. V uzamknutej izbe, plnej ar-
tefaktov, ju s požehnaním kňaza bez-tefaktov, ju s požehnaním kňaza bez-
pečne uložia za posvätené sklo vitríny. pečne uložia za posvätené sklo vitríny. 
Čaká ich však nekonečná noc hrô-Čaká ich však nekonečná noc hrô-
zy, lebo Annabelle prebudí zákerných zy, lebo Annabelle prebudí zákerných 
duchov v miestnosti, ktorí si vyhliad-duchov v miestnosti, ktorí si vyhliad-
li novú obeť – desaťročnú Judi, dcéru 
Warrenovcov, a jej kamarátky.

Piatok 5.7. o 19:30 hod.
Nedeľa 7.7. o 19:30 hod.
SpiderMAN: ĎAleko 

od doMovA

Akcia, 119min., MP:12, vstupné: 5€.
Po udalostiach z Avengers: Endgame 
sa Spider-Man stretáva s celkom no-
vou zodpovednosťou. Vo svete, ktorý 

sa navždy zmenil, však naňho číhajú sa navždy zmenil, však naňho číhajú 
aj nové hrozby.aj nové hrozby.

Nedeľa 7.7. o 17:00 hod.Nedeľa 7.7. o 17:00 hod.
TAjNý živoT TAjNý živoT 

MAzNÁčikov 2MAzNÁčikov 2

Animovaný, 86 min., MP, vstupné: 5€.Animovaný, 86 min., MP, vstupné: 5€.

Utorok 9.7. o 19:30 hod.Utorok 9.7. o 19:30 hod.
PAvArroTTiPAvArroTTi

Dokumentárny, 114min., MP, vstup-Dokumentárny, 114min., MP, vstup-
né: 5€. Všeobecný i  intímny fi lmový né: 5€. Všeobecný i  intímny fi lmový 
pohľad na život, prácu a osobu opernej pohľad na život, prácu a osobu opernej 
legendy Luciana Pavarottiho. Pava-legendy Luciana Pavarottiho. Pava-
rotti priblížil operu najširšiemu publi-rotti priblížil operu najširšiemu publi-
ku. Z chudobného talianskeho chlap-ku. Z chudobného talianskeho chlap-
ca sa stal v podstate medzinárodnou ca sa stal v podstate medzinárodnou 
rockovou hviezdou. Jeho životný prí-rockovou hviezdou. Jeho životný prí-
beh, ktorý emóciami, zvratmi a veľko-beh, ktorý emóciami, zvratmi a veľko-
leposťou sám o sebe pripomína operu, leposťou sám o sebe pripomína operu, 
rozpráva režisér Ron Howard, drži-rozpráva režisér Ron Howard, drži-
teľ Oscara za fi lm Čistá duša. Ron teľ Oscara za fi lm Čistá duša. Ron 
Howard okrem iného nakrútil ocene-Howard okrem iného nakrútil ocene-
ný dokument o Beatles „Eight Days ný dokument o Beatles „Eight Days 

a Week – The Touring Years“, a fi lmy a Week – The Touring Years“, a fi lmy 
ako Apollo 13, Ťažká váha, Da Vinci-ako Apollo 13, Ťažká váha, Da Vinci-
ho kód alebo Rivali.ho kód alebo Rivali.

Štvrtok 11.7. o 19:30 hod.Štvrtok 11.7. o 19:30 hod.
MŕTvi NeUMierAjúMŕTvi NeUMierAjú

Komédia, 105min., MP:15, vstup-Komédia, 105min., MP:15, vstup-
né: né: 5€. Jim Jarmusch, ikona americ-5€. Jim Jarmusch, ikona americ-
kého nezávislého fi lmu, zorganizoval kého nezávislého fi lmu, zorganizoval 
najväčšiu zombie stretávku v histórii najväčšiu zombie stretávku v histórii 
fi lmu. V hororovej komédii Mŕtvi ne-fi lmu. V hororovej komédii Mŕtvi ne-
umierajú sa invázii živých mŕtvoliek umierajú sa invázii živých mŕtvoliek 
postaví prvotná herecká liga.postaví prvotná herecká liga.

Piatok 12.7. o 19:30 hod.Piatok 12.7. o 19:30 hod.
SpolUjAzdASpolUjAzdA

Komédia, 94min., MP:12, vstup-Komédia, 94min., MP:12, vstup-
né: 5€. Stu je trochu neurotický vo-né: 5€. Stu je trochu neurotický vo-
dič Uberu, ktorý chce za každú cenu dič Uberu, ktorý chce za každú cenu 
čo najlepšie slúžiť svojim zákazníkom. čo najlepšie slúžiť svojim zákazníkom. 
Vic je drsný policajt, ktorý má v pláne Vic je drsný policajt, ktorý má v pláne 
chytiť nebezpečného zločinca. Keď sa chytiť nebezpečného zločinca. Keď sa 
ich cesty pretnú, začína šialená jazda, ich cesty pretnú, začína šialená jazda, 
pri ktorej im bude neustále hroziť ne-pri ktorej im bude neustále hroziť ne-
bezpečie.bezpečie.

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

K R Í Ž O V K A

Vážení lúštitelia!

Výhernú poukážku na konzumáciu 

v  hodnote 10eur v  pizzerii, reštau-

rácii Black M, Nám. sv. Trojice 6/2, 

Banská Štiavnica si výherca môže vy-

zdvihnúť v redakcii ŠN. Správne zne-

nie krížovky z č.24/2019: „Malé dob-

rodenia v  pravej chvíli môžu byť tými 

najväčšími.“ Výhercom sa stáva Vie-

ra Javorská, Banská Štiavnica.

Srdečne blahoželáme! Tento týždeň 

hráte o  poukážku na konzumáciu 

v  hodnote 10eur v  pizzerii, reštau-

rácii Black M, Nám. sv. Trojice 6/2, 

Banská Štiavnica. Vašou úlohou je 

správne vylúštiť krížovku a  zaslať 

ju spolu s kupónom do redakcie ŠN 

v termíne do 05.08.2019.

V tajničke sa ukrýva výrok Normana 

Vincenta Pealeho: „Ako byť šťastný? Zo 

srdca… (dokončenie v tajničke).

A., Školská pomôcka, likvidujte 

oheň, pery,

B., Pracuj pluhom, 3. časť tajničky,

C., Malá žaba, severské meno,

D., Určitá, brat Ábela, ovečka, sever-

ské zviera,

E., Nie dnu, hlas žaby, 2. časť taj-

ničky, líščie diery,

F., Okresný výbor, napísaná myš-

lienka, opak širokej, suchá tráva, 

číslo skr.,

G., Neminie cieľ, izbová rastlina, 

časť Londýna, babylonská bohy-

ňa Zeme,

H., Méta bez prízvuku, žľab čes-

ky, pastvina, pi,

I., Hmyz podobný včele, otep, je 

boľavý, chobotnatec,

J., Otázka na 1. pád, tento, odo-

berajú, ktorý si,

K., 1. časť tajničky.

1., Toto, koniec tajničky, nápoj, 

5 v Ríme,

2., Patriaci Arasu, nesplnené 

úlohy,

3., Ozn. áut BŠ, spoluhlásky 

v slove betón, buničina, stred slo-

va nože,

4., Spraví na krosnách, pomôcka na 

kefovanie, existujete,

5., Časť Viedne, patriaci krtovi, 

tamten,

6., Argón, zelená časť púšte, sťa, 

Nový Targ,

7., Zbavujem fúzov, chyť, berýlium,

8., NASA naopak, liečivá rastlina, 

meno speváka Cristovaa,

9., Slovenská TV, malá os, opak dole,

10., Tebe, zn. ampér, volt, popevok, 

grécke mesto,

11., Ozn. áut Španielska, stred slova 

Marcel, pridáva soľ, aká,

12., Zužujú, Milota, spoluhlásky 

v slove stav,

13., Maďarský pozdrav, sonograf, 

slečna skr., textová skratka,

14., Trhový tovar skr., pomstiteľ 

s  maskou, obyvateľ Nového Zélan-

du, síra,

15., Samohlásky v slove sane, 4. časť 

tajničky, spoluhláska v slove Aťa.

Pomôcky: Olav, Laa, Yzop, Solún, 

Sia, Zoro

Pozn. aut.: Interpunkčné znamien-

ka sa neberú do úvahy!

Pripravuje: Anna Rihová

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

Kupón č. 26
Krížovka
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Dňa 28.6.2019 sa uskutočnil 

jubilejný 15. ročník „Náckovej 

Štiavnice“, humoristického 

podujatia, zameraného na 

propagáciu nehmotného 

kultúrneho dedičstva Banskej 

Štiavnice, udržiavanie štiav-

nického dialektu, formou 

propagácie postavy štiavnic-

kého Nácka, šibala a huncúta. 

Podujatie bolo venované Michalo-

vi Špuntovi (*1949), významnému 

členovi baníckeho spolku v  jeho ju-

bilejnom roku a konalo sa pod zášti-

tou Mgr. Nadeždy Babiakovej, pri-

mátorky Banskej Štiavnice. Tradične 

prvou časťou bola jazda mimoriad-

neho historického motorového vla-

ku, „Štiavnickej Anči“ zo Zvolena do 

Banskej Štiavnice a späť. Za horúce-

ho letného počasia čakalo na príjazd 

pravidelného spoja vyše päťdesiatky 

pasažierov, ktorí sa krátko po druhej 

hodine odpoludnia pohodlne spratali 

do dvoch pristavených autobusov ná-

hradnej vlakovej dopravy a odcestova-

li do Hronskej Dúbravy. Medzi nimi 

pravdaže nechýbal ani štiavnický Nác-

ko, ktorého interpretoval Ľubomír Sá-

sik, naložil sa aj proviant, súdok piva 

Steiger a kofola. Na Hronskej Dúbrave 

už na Nácka a jeho suitu čakala „Anča“ 

v  podobe historického motorového 

vlaku M 131 1053, vyrobeného v Tat-

ra vagónke Kopřivnica v  roku 1948. 

Vypravenie vlaku zabezpečil Klub his-

torickej techniky pri Rušňovom depe 

vo Zvolene (KHT) s  fi nančnou pod-

porou Mesta Banskej Štiavnice a Že-

lezníc Slovenskej republiky. Cestujú-

cim v  „drevákoch“, vozňoch 2. triedy, 

spríjemňovali náladu ponúkané ná-

poje a  Náckove vtipy. Po zastávkach 

v Kozelníku a v Banskej Belej sa vláčik 

úspešne doterigal do Banskej Štiavni-

ce, kde už Nácka čakal aj jeho kamarát 

Lojzo, ktorý zmeškal odchod pravidel-

ného spoja do Hronskej Dúbravy. Po 

tradičnom záverečnom fotografova-

ní pred jedným jeho vozňom, sa dru-

há časť podujatia uskutočnila premié-

rovo v  bývalej staničnej reštaurácii 

so súčasným názvom „5. element“. Po 

otvorení podujatia a  spoločnom za-

spievaní hymny podujatia, piesne 

„Stávaj Handzo hore!“, ďalší priebeh 

podujatia moderovala Mgr. Helena 

Galková, zamestnankyňa Pohronské-

ho osvetového strediska, ktorá dala 

najprv slovo Náckovi a po ňom Loj-

zovi, ktorí účastníkov správne nala-

dili prvým priehrštím vtipov. Potom 

nasledovalo privítanie „pergmónov“ 

v podaní Ľubomíra Matkoviča. S pro-

fi lom osobnosti M. Špuntu, ktorý sa 

pre onemocnenie nemohol podujatia 

zúčastniť, oboznámil účastníkov Ing. 

Durbák. Potom účastníkov pozdravila 

Ing. Ivana Ondrejmišková, prednost-

ka Mestského úradu v Banskej Štiav-

nici a po jej príhovore už nasledovala 

15. pilotná prednáška Ing. Richarda 

Kaňu na tému „Nácko – strelmajster“. 

Do súťaže v  prednese „náckovských“ 

vtipov sa zapojilo 6 účastníkov, ví-

ťazom sa stal šiestak Janko Fašánek 

z  Banskej Štiavnice pred Jánom Za-

jacom z Hodruše-Hámrov a dvojicou 

Ing. Lipovský a  Ľ. Matkovič. Do sú-

ťažného kvízu zo „štiavničtiny“, kto-

rý čerpal z  publikácie Ing. Ladislava 

Sombathyho „Štiavnickô nárečia“, sa 

zapojili dve trojčlenné družstvá, zví-

ťazilo družstvo Ing. Adamského (Ing. 

Lipovský a Ľ. Matkovič) , ktoré správ-

ne určilo 12 z 20 výrazov pred druž-

stvom J. Fašáneka (Ľ. Ďurian a  K. 

Turoň), ktoré správne určilo 9 z  20 

výrazov. Verejné vyhodnotenie sú-

ťaže prispelo k  rozšíreniu vedomos-

ti účastníkov podujatia zo štiavnic-

kého dialektu. V závere podujatia sa 

k  účastníkom prihovoril aj Ing. Pe-

ter Kalmán z KHT, ktorý prisľúbil, že 

štiavnickú Anču budú aj naďalej udr-

žiavať v  prevádzky schopnom stave, 

aby bola k  dispozícii aj pre nasledu-

júce Náckove výjazdy. Podujatie bolo 

ukončené baníckou hymnou „Baníc-

ky stav“. Jubilejný 15. ročník poduja-

tia je možné vyhodnotiť ako úspešný 

za čo prináleží poďakovanie organizá-

torom a  spoluorganizátorom, ktorý-

mi boli Banskoštiavnicko-hodrušský 

banícky spolok, Mesto Banská Štiav-

nica, Pohronské osvetové stredisko 

– pracovisko Banská Štiavnica, KHT 

a  Miloš Bajus, prevádzkovateľ zaria-

denia „5.element“. Cenami pre súťažia-

cich prispelo Mesto Banská Štiavnica, 

banícky spolok, Pohronské osvetové 

stredisko a  Ľ. Matkovič. Osobitným 

fi nančným príspevkom prispel na 

podujatie Mgr. Peter Ernek.

Milan Durbák

15. ročník Náckovej Štiavnice 

Účastníci humoristického podujatia  foto Lubo Lužina

Klopačka
Štiavnickou dolinou

sa ozýva zvuk klopačky.

Veď šichta už dávno začala

a klopačka sa už po šiesty raz ozvala.

Muselo sa v bani nešťastie stať

a takto to zvykli baníkom oznamo-

vať.

Okolo štôlne zhŕknutí baníci stoja,

čiapky a klobúky v rukách si mädlia.

A zrazu vynesú bezvládne telo,

čože, čože sa mu stalo?

Zo stropu sa balvan odvalil

a o ulmo ho pritlačil.

Veď je to sused,

otec, brat, švagor a kamarát môj.

I keď je banícka práca tak tvrdá,

v očiach baníkov sa strach, ľútosť

a súcit črtá.

Pomôžu rodine, deťom,

veď dneska ty,

zajtra ja môžem byť obeťou.

Sú síce chudobní, ale bohatí du-

chom,

naplnení láskou a  spolupatričnos-

ťou.

Možno preto, že tá banícka práca je 

tak ťažká,

možno preto, že je tak nebezpečná,

je súdržnosť a pomoc človeka člove-

ku tak veľká.

A to je najkrajšia vlastnosť baníka,

ktorá bola a je večná.

Dalma Štepáneková 

Veľký úspech dosiahol bansko-

štiavnický atlét Ivan Šlúch, ktorý 

23.6.2019, v  rámci celoslovenské-

ho fi nále atletickej súťaže s názvom 

„Hľadáme nových olympionikov“, orga-

nizovanej Slovenským atletickým 

zväzom, vo vekovej kategórii chlap-

ci, rok nar. 2006 a  ml., obsadil 2. 

miesto v behu na 1000m vo vynika-

júcom osobnom rekorde 3:06:83 s. 

V  súťaži sa pred-

stavilo 27 najlep-

ších bežcov z  ce-

lého Slovenska, 

ktorým sa podari-

lo postúpiť z kraj-

ských kvalifi kač-

ných súťaží. Išlo 

vlastne o  neofi -

ciálne majstrov-

stvá Slovenska mlad-

ších žiakov na tejto 

trati. Ivan Šlúch re-

prezentoval Katolíc-

ku spojenú školu sv. 

Františka Assiské-

ho Banská Štiavnica, 

kde sa mladým atle-

tickým talentom ve-

nuje riaditeľ školy 

a  špičkový atletický 

odborník Mgr. Karol 

Palášthy ml.

Roman Šlúch

Atletický talent 
z Banskej Štiavnice

Leto v CVČ
Centrum voľného času v Banskej 

Štiavnici organizuje počas let-

ných prázdnin denné letné tábo-

ry rekreačného charakteru v  ter-

mínoch: 1.7. – 5.7., 8.7. – 12.7., 

v  prípade záujmu zo strany ro-

dičov a detí aj v  termíne 15.7. – 

19.7.. Pobytový zájazd pri mori 

v Tučepi pre rodičov s deťmi a do-

spelých v termíne od 30.7. – 8.8.. 

Bližšie info na t.č.: 0907 598 567. 

J. Machilová
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Siedmy vzduchovkár na EH 

v Minsku Patrik Jány.

Strelec Patrik Jány skončil vo vzdu-

chovej puške 10 na II. európskych 

hrách v Minsku siedmy. Vo svojom 

2. veľkom fi nále v  seniorskej ka-

tegórii (v  1. bol na vlaňajších pre-

tekoch Svetového pohára v  Mní-

chove, kde skončil 8.) sa spočiatku 

držal na 2. pozícii, potom klesol na 

6. a napokon obsadil 7. miesto. Pre-

teky vyhral Izraelčan ruského pôvo-

du Sergej Richter, ktorý si zároveň 

vybojoval olympijskú miestenku do 

Tokia 2020. Za Richterom skonči-

li Rus Sergej Kamenskij a Čech Filip 

Nepejchal.

Člen Vojenského športového cen-

tra Patrik Jány, ktorý popri športe 

študuje na Univerzite Mateja Bela 

v  Banskej Bystrici medzinárodné 

vzťahy, trénuje niekdajší seniorský 

aj juniorský majster Európy Zoltán 

Baláž, postúpil medzi elitnú osmič-

ku zo 6. miesta spomedzi 40 štartu-

júcich. V kvalifi kácii dosiahol nástrel 

628,9 b, najlepší Rus Sergej Kamen-

skij dosiahol 631,1).

“Je to môj životný úspech. Natrénované 

bolo, naozaj som sa na túto súťaž pripra-

vil veľmi svedomito, takže som očakával, 

že by som mohol postúpiť do fi nále. Na-

vyše tu vypadávajú najlepší strelci mimo 

Európy, ale v tomto športe nie je nikdy 

nič isté,” komentoval po kvalifi kácii.

Hneď po EH v  Minsku ho začiat-

kom júla čaká univerziáda v talian-

skom Neapole.

Zdroj: www.olympic.sk

Patrik Jány vo fi nále 
súťaže vzduchovkárov

P. Jány  foto Ján Súkup Štartfoto

Majstrovstvá SR mladších 

žiakov sa konali v Štúrove od 

7. – 9.6.2019. 

Preteku sa zúčastnilo 251 najlep-

ších plavcov zo 49 klubov z celého 

Slovenska. V tejto kategórii od nás 

z PKBS štartovali 4 – plavci, ktorí si 

spoločne vyplávali 23 osobných re-

kordov. Výsledky:

Muži:

Buzalka Adam – r. 2007: 50m vs – 

42.36.05, 100m vs – 35. 1:17.02, 

200m vs – 33. 2:49.12, 100m z  – 

31. 1:33.23, 200m z  – 3:05.20, 

100m p – 18. 1:35.75, 200m p – 

17. 3:21.75, 100m m – 18. 1:33.27, 

200m pp – 15. 3:10.07,

Holcz Patrik – r. 2008: 50m vs – 

24. 34.91, 100m vs – 15. 1:15.21, 

100m z  – 5. 1:24.30, 200m z  – 

7. 2:59.38, 200m p – 10. 3.29.56, 

100m m – 18. 1:33,58, 200m m – 

6. 3:33.01, 200m pp – 11. 3:01.76,

Ženy:

Celderová Kristína – r. 2009: 50m vs 

– 24. 38.39, 100m vs – 40. 1:32.03, 

100m z  – 12. 1:32.95, 100m p – 

13. 1:45.15, 200m p – 13. 3:46.72, 

Machariková Žofi a – r. 2009: 

50m vs – 39. 40.81, 100m vs – 

27. 1:27.48, 100m z – 13. 1:35.14, 

100m p – 20. 1:47.93, 200m p – 

14. 3:48.79

Legenda: vs – voľný spôsob, m – 

motýľ, z – znak, p – prsia, pp – polo-

hové preteky

PKBS

Majstrovstvá Slovenskej republiky 
mladších žiakov

Mladší žiaci z plaveckého klubu  foto Archív PK BS

Ďalšia kniha 
autorskej dvojice

V  minulom mesiaci vydala 

Mgr. Mária Petrová, mimoriad-

ne plodná a  úspešná bansko-

štiavnická spisovateľka a poetka 

v  poradí už svoju trinástu pub-

likáciu. Je to zbierka básní pod 

názvom „Čas nálezov a  strát“. Aj 

v  tomto prípade je publikácia 

ilustrovaná excelentnými foto-

grafi ami banskoštiavnického fo-

tografa Ing. Lubomíra Lužinu, 

takže čitateľovi sa ponúka naraz 

dvojaký zážitok – z nádherných 

básní a  umeleckých fotogra-

fi í. Publikáciu si môžete zakú-

piť v  predajni Knihy – darčeky 

u  p. Drbohlavovej, v  predajni 

suvenírov Trotuart, alebo pria-

mo u autorky publikácie.

Ján Novák

Oznámenie
o prerušení distribúcie elektriny

Oznamujeme Vám, že bude pre-

rušená distribúcia elektriny z  dô-

vodu odstraňovania porúch na za-

riadeniach distribučnej sústavy 

prevádzkovateľa distribučnej sú-

stavy spoločnosti Stredosloven-

ská distribučná, a.s.. Bez el. energie 

budú v B. Štiavnici:

– 16.7. v čase od 7:30 – 11:30 na 

ul.: Drevená.

– 29.7. v čase od 8:30 – 15:30 na 

ul.: Budovateľská, J. A. Komenské-

ho, Lintich, Povrazník, Špitálska.

– 30.7. v čase od 7:15 – 17:30 v čas-

ti Banky na ul.: Hadová, Hlavná, 

Horná, Na jazero, Vyhnianska a na 

ul.: Belianska, Belianske jazero, Ď. 

Langsfelda, J. M. Hurbana, M. M. 

Hodžu, Osadná, Pustá, Šobov.

- 1., 5., 6., 7., 8.8. v čase od 7:00 – 

20:00 a 2.8. v čase od 7:00 – 21:00 

na ul.: Počúvadlianske Jazero

Ďakujeme za porozumenie!

Július Bodor

INZERCIA
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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

 Prenajmeme garáže v  areáli bý-

valej Plety. Cena 40eur/mesačne. 

Kontakt: Mirador 045/692 06 16

 Prenajmem manzardku s  WC 

a  ústredným kúrením, kontakt: 

0915 169 422

Tesárske, stolárske práce, krovy, al-

tánky, podbitie striech, vikierov, dre-

vené  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

 Predám štiepané drevo do krbu, 

dĺžka 33cm, kontakt: 0940 870 762

Výkup parožia, tel.č. 0904 834 937

 Kameňolom Šobov Banská Štiav-

nica ponúka na predaj triedenú ze-

minu, stavebný, dekoratívny ka-

meň a  dunajský štrk. Kontakt: 

0910 410 410

Hľadáme do novinového stánku 

brigádnika/-čku počas sezóny, príp. 

do TPP, mzda 3,50eur/hod., bližšie 

info, tel.č.: 0905 418 616

reality

inzercia

služby

práca

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 01.07.2019 do 12.07.2019

Podmienky súťaže 

sú uverejnené na informačnej 

tabuli SPŠ SM a na internetovej 

stránke: www.mikovini.sk

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:

Nebytový priestor 

vhodný na sklad 

od 01.07.2019 do 10.07.2019

Podmienky súťaže 

sú uverejnené na informačnej 

tabuli SPŠ SM a na internetovej 

stránke: www.mikovini.sk

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


