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Salamandrové dni 2016 - toto 

jedinečné celoslovenské 

podujatie medzinárodného 

významu zapustilo už hlboké 

korene v našom svetoznámom 

a starobylom meste. 

Čo je však najdôležitejšie, nie sú len 

záležitosťou obyvateľov nášho mes-

ta. O výnimočnosti našich Salaman-

drových dní najlepšie svedčí tá sku-

točnosť, že záštitu nad nimi prevzal 

prezident SR Andrej Kiska a predse-

da vlády Slovenskej republiky a čest-

ný občan nášho mesta Robert Fico. 

Salamandrové dni by nemali svoj 

punc jedinečnosti ani bez fi nančnej 

podpory Ministerstva kultúry Slo-

venskej republiky, ale aj spoluúčas-

ti viacerých partnerských inštitúcií, 

organizácií, spoločností a fi riem.

Na tohtoročných Salamandrových 

dňoch spojených s celoslovenský-

mi oslavami dňa baníkov, geológov, 

hutníkov a naftárov sa zúčastni-

li významní vrcholní predstavite-

lia Slovenskej republiky. Medzi hos-

ťami nechýbali prezident a čestný 

občan nášho mesta Ivan Gašparo-

vič, veľvyslankyňa Českej republi-

ky v SR Lívia Klausová, veľvyslanec 

Ruskej federácie v SR Alexej Fedo-

tov, minister hospodárstva SR Peter 

Žiga, minister životného prostredia 

SR László Sólymos, štátni tajom-

níci Ministerstva práce, sociálnych 

vecí a  rodiny SR Branislav Ondruš 

a Ivan Švejna, štátny tajomník ži-

votného prostredia SR Boris Susko, 

predseda Špecializovaného trest-

ného súdu Michal Truban, predse-

da Slovenskej banskej komory a ge-

nerálny riaditeľ Hornonitrianskych 

uhoľných baní Prievidza Peter Čič-

manec, 

Salamandrové dni 2016 sú 

úspešne a nami, a to aj vďaka 

všetkým tým, ktorí sa akým-

koľvek spôsobom podieľali na 

ich organizácii a bezproblé-

movom priebehu.

Dovoľte mi, aby som sa osobitne 

poďakovala hlavnej organizátor-

ke Salamandrového sprievodu Ing. 

Dalme Štepánekovej. Ďalej by som 

sa chcela poďakovať zamestnancom 

Mesta Banská Štiavnica-Mestského 

úradu, ktorí sa podieľali na príprave 

a organizácii Salamandrových dní 

osobitne zamestnancom oddelenia 

kultúry, športu a mediálnej komu-

nikácie a oddelenia regionálneho 

rozvoja a medzinárodných vzťa-

hov,  koordinátorom a aktivačným 

pracovníkom malých obecných slu-

žieb, ktorí sa starali aj o čistotu mes-

ta. Ďakujem tiež Mestskej polícii a 

OO PZ v Banskej Štiavnici, ktorí  

zabezpečovali bezpečnosť a poria-

dok v meste počas Salamandrových 

dní 2016, zamestnancom Technic-

kých služieb, m.p., Banskoštiavnic-

ko-hodrušskému baníckemu spol-

ku, Hlavnému banskému úradu, 

Štátnemu ústrednému banskému 

archívu, Slovenskému banskému 

múzeu. Moja vďaka patrí aj všet-

kým ďalším ľuďom, ktorí akýmkoľ-

vek spôsobom prispeli k organizácii 

týchto mestských slávností. Zvlášť 

by som sa chcela poďakovať všet-

kým účinkujúcim v Salamandro-

vom sprievode – obyvateľom nášho 

mesta, ale aj okolitých obcí. Sala-

mandrové dni 2016 by sa nemohli 

uskutočniť aj bez podpory sponzo-

rov, ktorým tiež ďakujem za to, že 

si ctia banícke tradície a ich udržia-

vanie. No a samozrejme ďakujem aj 

všetkým návštevníkom, ktorí počas 

podujatia zavítali do Banskej Štiav-

nice a zúčastnili sa nielen ako di-

váci Banskoštiavnického Salaman-

dra, ale navštívili aj sprievodný 

program.

Všetkým Vám ešte raz ďakujem 

a dovidenia na Salamandrových 

dňoch 2017.

Mgr. Nadežda Babiaková, 

primátorka mesta

Salamandrové dni 2016 
s rekordnou účasťou

Poďakovanie primátorky mesta za Salamandrové dni 
2016

Vzácni hostia Salamandrových dní  foto Michal Kríž


3.str.

Oznam 
pre poberateľov prídavku na 

dieťa

Úrad práce, sociálnych vecí a ro-

diny Banská Štiavnica žiada ro-

dičov detí, ktoré majú ukončenú 

povinnú školskú dochádzku (t.j.

majú viac ako 16 rokov), aby pred-

ložili potvrdenie o návšteve školy, 

za účelom aktualizácie údajov po-

trebných pre posúdenie trvania 

podmienok nároku na prídavok 

na dieťa. Tlačivo „Potvrdenie o náv-

števe školy“ je potrebné dať potvr-

diť v  škole, ktorú navštevuje die-

ťa. Ak dieťa v šk. roku 2016/2017 

nepokračuje v štúdiu, je potrebné 

predložiť doklad o ukončení štúdia 

(napr. kópia maturitného vysved-

čenia, výučného listu resp. potvr-

denie školy). 

Požadované doklady je potreb-

né doručiť úradu najneskôr do 

23.09.2016. V  prípade, že zápis 

študenta vysokoškolského štúdia 

sa koná po uvedenom termíne, je 

potrebné potvrdenie doručiť úra-

du čo najskôr po zápise.

Slavka Knoppová,

ÚPSVaR Banská Štiavnica



2
číslo 32 • 14. september 2016

sn@banskastiavnica.skNOVINKY

z programu
primátorky

12. 9.

  Práca v meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

 Redakčná rada VIO TV.

 Riešenie úprav verejných 

priestranstiev.

 Riešenie problematiky vyteka-

nia splaškových odpadových 

vôd kanalizácie na základe vy-

konanej kontroly.

13.9.

  Práca v meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

 Účasť na slávnostnom otvore-

ní Prírodného parku Aves ZŠ 

a MŠ M. Hella v Štiavnických 

Baniach.

14.9.

 Uskutočnilo sa zasadnutie Vý-

boru pre otázky zamestnanos-

ti Úradu práce, sociálnych vecí 

a rodiny Banská Štiavnica.

 Účasť na zasadnutí Valné-

ho zhromaždenia spoločnosti 

Mestské lesy Banská Štiavnica, 

spol. s.r.o.

16.9.

  Práca v meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

Andrea Benediktyová

Od 9.9.2016 pribudla medzi 

čestných občanov nášho 

mesta aj akad. mal. Naďa 

Rappensbergerová – Jankovi-

čová.

To, čo znamenajú pre zviditeľňova-

nie Banskej Štiavnice v  SR a  v  za-

hraničí svojou literárnou tvorbou 

spisovatelia Jozef Horák a  Anton 

Hykisch, podobne možno pove-

dať v  umeleckej tvorbe v  súvislos-

ti s akad. mal. Naďou Rappensber-

gerovou – Jankovičovou. Možno 

dokonca povedať bez akéhokoľvek 

zveličovania, že táto grafi čka eu-

rópskeho významu dosiahla a stále 

dosahuje v tomto smere ďaleko vý-

raznejšie svedectvá, pretože jej zvi-

diteľňovanie Banskej Štiavnice sa 

stalo jej nielen celoživotným zmys-

lom a obsahom jej jedinečnej ume-

leckej tvorby, ale Banskú Štiavnicu 

počas celého svojho plodného ume-

leckého života zviditeľňovala a stále 

zviditeľňuje viac rozmerovo. Naro-

dila sa síce 24.1.1936 v Kokave nad 

Rimavicou, svoje detstvo a mladosť 

však prežila v Banskej Štiavnici, do 

ktorej sa v  ďalšom živote neustále 

vracala ako ku trvalému a nevysy-

chajúcemu žriedlu jej tvorivých in-

špirácií. Banská Štiavnica sa nachá-

dza v množstve jej výtvarných diel, 

ktoré vystavuje už vyše polstoročia 

nielen v SR, ale aj v zahraničí, pri-

čom boli roky, keď týchto výstav 

bolo počas roka viacero. Pozoru-

hodné a pre nás Štiavničanov je veľ-

kou cťou, že na všetkých takýchto 

prestížnych podujatiach vždy jasne, 

jednoznačne a  nanajvýš presved-

čivo zaznievalo aj jej to najúprim-

nejšie a  najvrúcnejšie vyznanie 

k  nášmu mestu pre naše i  zahra-

ničné médiá. Nebolo tomu inakšie 

ani na jej, zatiaľ poslednej – jubilej-

nej výstave k jej životnému jubileu 

v  apríli t.r. v Bratislavskom hrade. 

Aj v tomto prípade, ako nesčíselne-

krát predtým vystúpila vo viacerých 

celoslovenských televíznych médi-

ách, kde všade, pre státisíce divá-

kov vyjadrila opäť ten najvrúcnejší 

vzťah k nášmu mestu. S jej dielom 

sa môžu oboznámiť všetci, ktorí 

majú o to záujem na predajnej vý-

stave z jej tvorby v predajni Diela a 

dielka na Námestí sv. Trojice až do 

konca tohto mesiaca.

Ján Novák

Poďakovanie

Srdečne ďakujem Mestskému za-

stupiteľstvu a ostatným priazniv-

com za čestné občianstvo, ktoré mi 

bolo udelené. Cítim sa poctená a 

úprimne sa teším, že moje milova-

né, prekrásne mesto na mňa neza-

budlo, nosím ho v srdci.

Naďa Rappensbergerová – 

Jankovičová

Naďa Rappensbergerová 
čestná občianka mesta

V  rámci rekonštrukcie autobuso-

vých zastávok Mesto Banská Štiav-

nica vymenilo starú pôvodnú au-

tobusovú zastávku na jednom zo 

vstupov do mesta – na Hájiku. 

Typ zastávky bol použitý v  rovna-

kom prevedení, ako sa vymieňajú 

aj v ostatných častiach mesta. Auto-

busová zastávka je vybavená lavič-

kou, smetným košom, reklamným 

panelom a panelom na cestovný po-

riadok. Autobusová zastávka bola 

fi nancovaná z rozpočtu mesta.

MsÚ

Nová autobusová 
zastávka na Hájiku – Banská Štiavnica

Autobusová zastávka na Hájiku  foto Peter Koleda

Prijatie do 
zamestnania
Mesto Banská Štiavnica, v zastúpení 

primátorkou mesta Mgr. Nadeždou 

Babiakovou, prijme do zamestnania 

pracovníka na obsadenie funkcie: 

zamestnanec oddelenia výstav-

by, ÚP a ŽP na úseku:

- odborné práce vyplývajúce zo sta-

vebného zákona a  iných právnych 

predpisov, týkajúcich sa investor-

sko-inžinierskej činnosti 

- vykonávanie investorsko-inžinier-

skej činnosti na stavbách fi nancova-

ných mestom

- spracovávanie podkladov k rozpoč-

tu mesta na stavebné akcie mesta, 

rozpočtová činnosť v oblasti staveb-

níctva

- spracovávanie podkladov k žiados-

tiam o fi nančné príspevky

Bližšie informácie získate na Mest-

skom úrade v B. Štiavnici v čase od 

07.00 hod. do 15.00 hod. alebo na 

tel. č. 045/6949602, resp. 6949622.

Písomné prihlášky s požadovanými 

dokladmi treba zaslať alebo osob-

ne doručiť do 20. septembra 2016 

na adresu: Mestský úrad, Radničné 

námestie č. 1, 969 24 Banská Štiav-

nica na obálke s označením: Prijatie 

do zamestnania – oddelenie výstav-

by, ÚP a ŽP.

Kvalifi kačné predpoklady: 

- Stredoškolské vzdelanie (stavebný 

odbor) s praxou min. 3 roky

- Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa 

(stavebný odbor)

- Prax v odbore vítaná

Iné požiadavky: 

- občianska bezúhonnosť

- oprávnenie vykonávať činnosť sta-

vebného dozoru vítané

-  prax v rozpočtovej činnosti v oblas-

ti stavebníctva vítaná

Ponúkame: 

- fi nančné ohodnotenie na základe 

príslušných právnych noriem plus 

pohyblivá zložka v závislosti od pra-

covného výkonu

Uchádzači o zamestnanie k pri-

hláške doložia:

- prihláška – prijatie do zamestnania

- stručný profesijný životopis

- overený doklad o dosiahnutom 

stupni vzdelania

- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti 

(u úspešného kandidáta sa bude vy-

žadovať výpis z registra  trestov nie 

starší ako 3 mesiace)

Po termíne doručenia prihlášok o 

zamestnanie budú uchádzači oboz-

námení s termínom na osobný po-

hovor.

Mgr. Nadežda Babiaková, 

primátorka mesta

Plaváreň
Otváracie hodiny: Plavecký bazén

PO: Zatvorené

UT: 11:00 – 20:30 (15:00 – 17:00 

– celý bazén PK)

ST – PI: 13:00 – 20:30 (15:00 – 

17:00 – celý bazén PK)

SO – NE: 14:00 – 20:00

PK – Plavecký klub Banská Štiav-

nica

Bytová správa, BS
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prezident Zväzu hut-

níctva, ťažobného priemyslu a geo-

lógie SR Vladimír Jacko, poverený 

generálny riaditeľ Slovenského vo-

dohospodárskeho podniku, š.p., v 

B. Štiavnici Stanislav Gáborík, pred-

seda Hlavného banského úradu v B. 

Štiavnici Peter Kúkelčík, podpred-

sedníčka Slovenskej akadémie vied 

Eva Majková, primátor partnerské-

ho mesta Šoproň Tamás Fodor, ale 

aj ďalší vzácni hostia, predstavitelia 

ústredných štátnych orgánov a  in-

štitúcií, vedeckých inštitúcií, uni-

verzít a  vysokých škôl, predstavi-

telia štátnych orgánov a  inštitúcií 

zo SR i zahraničia, poslanci MsZ 

v  Banskej Štiavnici, čestní obča-

nia nášho mesta, primátori sloven-

ských miest a starostovia obcí, ďalší 

vzácni domáci a zahraniční hostia, 

priatelia a priaznivci Banskej Štiav-

nice, spoluobčania a obyvatelia náš-

ho okresu ako aj z iných miest.

Salamandrové dni sa začali dňa 

7.9.2016 podvečer v  Kine Akade-

mik premietaním žurnálov z archí-

vov Slovenského fi lmového ústa-

vu. Otvorenie baníckych slávností 

sa uskutočnilo vo štvrtok podve-

čer v Kultúrnom centre slávnost-

ným šachtágom. Oslavy pokračova-

li v piatok dopoludnia a uskutočnilo 

sa Valné zhromaždenie Slovenskej 

banskej komory, v Štátnom ústred-

nom banskom archíve sa konal Deň 

otvorených dverí spojený s výsta-

vou „Ako sa mapovalo v baníctve“ a v 

sieni komorských grófov v  Kam-

merhofe sa konala slávnostná ce-

remónia pri príležitosti 15. výročia 

podpisu Deklarácie pokračovateľov 

duchovného dedičstva slávnej Ba-

níckej akadémie v Banskej Štiavni-

ci, ktorého vyvrcholením bol sláv-

nostný akt odhalenia bronzovej 

pamätnej tabule a predstavenie no-

vého medzinárodného centra fakúlt 

účastníkov Deklarácie v priestoroch 

Belházyovského domu na Ul. A. 

Sládkoviča.

O 13. hod. sa konalo v Kostole sv. 

Kataríny slávnostné zasadnutie 

Mestského zastupiteľstva spojené 

s udeľovaním výročných cien mes-

ta. Po slávnostnom nástupe a úvod-

nej piesni mužského speváckeho 

zboru Štiavničan predniesol prího-

vor p. farár Ľudovít Frindt. Všet-

kých prítomných hostí privítal zá-

stupca primátorky mesta Marian 

Zimmermann. Po ňom so svojím 

slávnostným prejavom vystúpila 

primátorka nášho mesta Nadežda 

Babiaková. Z neho vyberáme: „Sto-

jím tu opäť pred Vami tak, ako v pred-

chádzajúcich rokoch v  tomto prenád-

hernom interiéri vrcholného gotického 

umenia, v deň, v ktorom vrcholia toho-

ročné Salamandrové dni 2016. Mám 

nesmiernu a tú najúprimnejšiu radosť, 

že na tomto slávnostnom zasadnutí 

mestského zastupiteľstva sa zúčastňu-

jú okrem Vás, moji milí Štiavničania aj 

mimoriadne vzácni hostia – predstavi-

telia a  poslanci nášho najvyššieho zá-

konodarného orgánu – NR SR, vlády 

SR, ministerstiev, ústredných orgánov, 

inštitúcií a  spoločností, predstavitelia 

vedeckých ústavov a vysokých škôl, re-

nomovaných fi riem,   zahraničný dip-

lomatický predstaviteľ z  ČR a  Ruskej 

federácie, ale aj vzácni naši ďalší za-

hraniční hostia z  ČR, Maďarska, Ra-

kúska, Nemecka a Poľska. Buďte v na-

šom skvostnom a v celom svete známom 

historickom meste čo najsrdečnejšie ví-

taní a prajem Vám všetkým, aby ste si 

z pobytu v jeho čarokrásnom prostredí 

odniesli do Vašich domovov tie najhlb-

šie dojmy a spomienky tak, aby ste svoju 

priazeň voči nášmu mestu, jeho samo-

správe i všetkým jeho obyvateľom pre-

javili aj budúcoročnou účasťou na Sala-

mandrových dňoch 2017.

Nasledovalo slávnostné udeľova-

nie čestného občianstva, výročných 

cien mesta a  ceny primátora mes-

ta, ktoré si prevzali z rúk primátor-

ky mesta Mgr. Nadeždy Babiakovej 

a prednostky MsÚ Ing. Ivany On-

drejmiškovej v zmysle § 13 Čestné 

občianstvo mesta - Akad. mal. Naďa 

Rappensbergerová – Jankovičová 

(cenu prevzal Ivan Ladziansky), v 

zmysle § 15 Cenu za záchranu kul-

túrneho dedičstva a rozvoj mesta 

Banská Štiavnica – prof. Dr. József 

Böhm, Akad. mal. Sergej Protopo-

pov (In memoriam), v zmysle § 16 

Výročnú cenu mesta – Ing. Juraj Va-

rínsky a v zmysle § 17 Cenu primá-

torky mesta si prevzali Anton Gre-

guss, Sergej Movsesian a Vladimír 

Slezák. Za všetkých ocenených po-

ďakoval vysokoškolský pedagóg, 

dekan Fakulty zemských náuk a in-

žinierstva na Univerzite v Miškol-

ci prof. Dr. József Böhm. Po ňom 

sa prihovoril prítomným predseda 

Slovenskej banskej komory a gene-

rálny riaditeľ Hornonitrianskych 

uhoľných baní v Prievidzi Peter Čič-

manec pri príležitosti konania aj ce-

loslovenských osláv Dňa baníkov, 

geológov, hutníkov a  naftárov. So 

svojím príhovorom vystúpil aj štát-

ny tajomník Ministerstva práce, 

sociálnych vecí a rodiny Branislav 

Ondruš. O príhovor požiadala aj 

podpredsedníčka Slovenskej akadé-

mie vied Eva Majková. Opäť k spes-

treniu podujatia prispeli členovia 

Banskoštiavnicko-hodrušského ba-

níckeho spolku, spevokol Štiavni-

čan a poslucháči Hudobnej a ume-

leckej akadémie Jána Albrechta v 

Banskej Štiavnici.

Po ukončení slávnostného aktu na-

sledovalo pred budovou Radnice 

tradičné vztýčenie zástavy Orga-

nizácie miest svetového dedičstva, 

ktorej členom je aj naše svetozná-

me, starobylé, historické banské 

mesto. Po tomto akte pokračovali 

Oslavy celoštátneho dňa baníkov, 

geológov, hutníkov a  naftárov v 

Kultúrnom centre, ktoré vyvrcholi-

li tradičným Salamandrovým sprie-

vodom vo večerných hodinách. O 

ďalších podujatiach v rámci Sala-

mandrových dní 2016 sú uverej-

nené samostatné články na iných 

miestach v tomto čísle Štiavnických 

novín. O rok dovidenia na Salaman-

drových dňoch 2017!

Michal Kríž

NOVINKY

�1.str.

Salamandrové dni 2016 
s rekordnou účasťou

Panna Mária 
Sedembolestná 

– 15.september

Tento rok, konkrétne 15.septem-

bra 2016 ubehlo 89 rokov od vy-

hlásenia sviatku Sedembolestnej 

Panny Márie za hlavnú Patrón-

ku Slovenska, ktorú vyhlásil pá-

pež Pius XI. Avšak prvá zmienka 

o sviatku Sedembolestnej Božej 

Matky pochádza z roku 1412, keď 

sa spomenul na cirkevnom sne-

me v Kolíne nad Rýnom. Pre celú 

rímskokatolícku cirkev ho však 

ustanovil až pápež Benedikt XIII. 

roku 1727 a zároveň povolil, aby 

sa Panna Mária Sedembolestná 

uctievala ako Patrónka Sloven-

ska. Jej národnou svätyňou sa stal 

šaštínsky chrám s dlhým zozna-

mom zázrakov uskutočnených na 

príhovor Panny Márie. Jeho deji-

ny siahajú do roku 1564.

Prečo sedembolestná...? Preto-

že znášala sedem bolestí s  Kris-

tom: 1.keď Ježiša zajali a bičovali, 

2. keď Ježiša predviedli pred Pilá-

ta a odsúdili, 3. keď vyriekli nad 

Ježišom ortieľ smrti, 4. keď Ježi-

ša pribili na kríž, 5. keď Ježiš vy-

pustil ducha na kríži, 6. keď Ježiša 

sňali z kríža, 7. keď Ježiša uložili 

do hrobu...

Milí Štiavničania, pripomeňme a 

uctime si tento sviatok. Sviatok 

Patrónky Slovenska – Panny Má-

rii Sedembolestnej. „Oroduj za nás, 

Matka Sedembolestná Panna Mária, 

aby sme sa stali hodní prisľúbení Kris-

tových.“

Filip Golian

V prvom rade - ocenené osobnosti  foto Michal Kríž 

Kúpele - 
plaváreň
Poskytuje služby:

- plávanie v plaveckom bazéne pre 

širokú verejnosť, deti, mládež, dô-

chodcov a osoby so zdravotným po-

stihnutím

- prenájom plaveckého bazénu for-

mou objednávok pre školy, fi rmy, 

organizácie a súkromné osoby

- oddelenú aj zmiešanú saunu pre 

ženy a mužov s odpočivárňou, rela-

xačným a ochladzovacím bazénom

- predaj jednorázových vstupeniek 

a permanentiek

Cenník:

Dospelí: 2,-€/hod.

Deti 3 – 10 rokov 1,-€/hod.

Žiaci 10 – 18 rokov,

členovia SZPB, ZŤP 1,50€/hod.

Bytová správa, BS
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Vážený pán minister, vaše 

magnifi cencie, vaše honorabi-

lity, vaše spektability, vážení a 

ctení hostia,

som veľmi rada, že Vás môžem pri-

vítať práve dnes a práve tu - v Ban-

skej Štiavnici a v tomto starobylom 

a svetoznámom Kammerhofe. Pre-

čo je také dôležité, že je to tu a teraz? 

Dnešným dňom vrcholia Salaman-

drové dni – oslavy slávnej baníckej 

histórie mesta, ktorých zlatým klin-

com je Banskoštiavnický Salaman-

der – sprievod mestom sprítom-

ňujúci významné obdobia, udalosti 

a osobnosti nielen zo života bansko-

štiavnických akademikov, ale aj bo-

hatú históriu mesta. Pôvodne to boli 

sprievody poslucháčov Baníckej 

akadémie pri rôznych príležitos-

tiach – prvé fáranie, šachtág, pohreb 

poslucháča alebo profesora školy, 

lúčenie sa absolventov školy s Ban-

skou Štiavnicou a  pod. Sprievody 

sa konali vždy po zotmení, keď hra 

svetiel rozsvietených baníckych ka-

hancov a fakieľ dodávala podujatiu 

magický nádych a v meste vytvori-

la neopakovateľnú atmosféru. Hoci 

sa po odsťahovaní Baníckej akadé-

mie z Banskej Štiavnice v roku 1919 

sprievody skončili, znova sa obnovi-

li a v priebehu rokov vyprofi lovali do 

dnešnej podoby.

Banskoštiavnický Salamander ne-

spomínam náhodou. Nebyť študen-

tov a profesorov Baníckej, od roku 

1846 Baníckej a lesníckej akadémie, 

neexistoval by. Neexistovali by ani 

také tradície ako šachtág, banícke 

piesne, banícka hymna. O  tom, že 

Banícka akadémia vznikla v  Ban-

skej Štiavnici rozhodnutím panov-

níčky Márie Terézie v  roku 1762, 

vieme, pretože si to od roku 2006 

každoročne pripomíname poduja-

tím Akademici v  Banskej Štiavni-

ci. Dnes sme tu však preto, aby sme 

si pripomenuli 15. výročie podpisu 

významnej medzinárodnej Dekla-

rácie pokračovateľov duchovného 

dedičstva slávnej Baníckej akadé-

mie v Banskej Štiavnici, ktorá bola 

podpísaná 30. 11. 2001 v Košiciach. 

Iniciátormi tohto významného po-

činu boli prof. Ing. Pavol Rybár, 

PhD., vtedajší dekan Fakulty BERG 

TU Košice a  vtedajší dekan Baníc-

kej fakulty Univerzity v  Miškovci 

prof. Dr. József Böhm, za mesto de-

klaráciu podpísal bývalý primátor 

Banskej Štiavnice Ing. Marián Lich-

ner, CSc. Hoci bola Banícka akadé-

mia z Banskej Štiavnice odsťahova-

ná, jej odkaz a tradície si ctili a stále 

ctia univerzity a fakulty na Sloven-

sku, v Maďarsku, Rakúsku a v Čes-

kej republike, ktoré ju neodmysli-

teľne považujú za svoju alma mater. 

Podpísanie Deklarácie pred 15 rok-

mi bolo aktom, ktorý dal ofi ciál-

nu podobu duchovnému dedičstvu 

spoločnej alma mater a  spojil aka-

demické inštitúcie vo viacerých eu-

rópskych štátoch, ktoré sa k nemu 

hrdo hlásia.

Je mi cťou, že si dnes s  vami mô-

žem pripomenúť 15. výročie pod-

písania Deklarácie pokračovateľov 

duchovného dedičstva slávnej Ba-

níckej akadémie v Banskej Štiavni-

ci práve na tomto mieste. Kde inde 

by to malo byť, ako v  tomto sve-

toznámom Kammerhofe, niekdaj-

šom sídle hlavných komorských 

grófov, ktorí súčasne stáli aj na čele 

banskoštiavnickej alma mater, pri-

čom aj v tomto objekte sa schádza-

li poslucháči tejto školy na pred-

nášky. Som hrdá na všetkých, ktorí 

toto duchovné dedičstvo uchováva-

jú, vážia si ho a šíria ho ďalej. A to 

ste všetci vy – predstavitelia akade-

mických inštitúcií a aj my, predsta-

vitelia a  obyvatelia mesta Banská 

Štiavnica. Odkaz Baníckej akadé-

mie uchovávame a  šírime rôznymi 

spôsobmi, ale vždy s  tým najlep-

ším zámerom a  vedomím, že prá-

vu tu, v Banskej Štiavnici sa zrodila 

škola, ktorá vychovala excelentných 

odborníkov v oblasti baníctva, hut-

níctva, lesníctva, ale aj z ďalších prí-

rodných a exaktných vied. Verím, že 

ani jeden z nás alebo z tých, čo prídu 

po nás, na toto dedičstvo nezabud-

nú a budú ho hrdo šíriť ďalej. 

Zdar Boh! Zdař Bůh! Glück Auf! Jó 

szerencsét!

Mgr. Nadežda Babiaková, 

primátorka mesta

Príhovor primátorky mesta 
k 15. výročiu podpisu Deklarácie pokračovateľov duchovného dedičstva slávnej Baníckej akadémie 

v Banskej Štiavnici

Príhovor primátorky mesta v Kammerhofe  foto Michal Kríž

V týchto dňoch Mesto Banská 

Štiavnica začalo s rekonštrukč-

nými prácami na realizáciu 

diela:„Celoplošná oprava ulice 

Jozefa Miloslava Hurbana 

v Banskej Štiavnici novým 

asfaltovým povrchom“.

Nakoľko komunikácia je už dlho-

dobo v havarijnom stave pristúpilo 

sa k jej celoplošnej oprave. Zriade-

nie krytu spevnených plôch bude z 

obaľovaného kameniva hrúbky min. 

60mm, v celkovej výmere 2805 m2. 

Na celom úseku bude prevedená jed-

noliata pokládka asfaltu fi nišerom. 

Cesta má premenlivú šírku podľa 

jednotlivých úsekov a to od 3,00m 

do 3,60m. Cesta svojím spádovaním 

bude uspôsobená existujúcemu sta-

vu. Jednotlivé najviac poškodené a 

vypadané úseky sa prerovnajú asfal-

tobetónom. Pred pokládkou asfal-

tu sa povrch cesty očistí od náno-

sov, rastlín vrátane krajníc. Na celú 

plochu sa nanesie disperzný asfal-

tový postrek. V koncovom úseku 

sa vybuduje klasická odrážka z be-

tónových tvaroviek do betónu so 

zaústením do existujúceho jarku. 

Zhotoviteľ výškovo prispôsobí 2 ks 

existujúcich pozdĺžnych záchytných 

mreží novému stavu cesty. Termín 

ukončenia diela je do 10 dní. Cena 

diela je celkom 45 846,38 Eur. Zho-

toviteľom stavebných prác je Reno-

via, s.r.o., Lieskovec.

Michal Kríž

Celoplošná rekonštrukcia Ulice 
J. M. Hurbana v Banskej Štiavnici

Mestská 
knižnica

Pobočka Drieňová

Oddelenie pre deti a mládež

Bude otvorená od 5. septembra 

2016

V priestoroch Základnej školy Joze-

fa Kollára na 1. posch.

Otváracie hodiny:

Po: 8:00 - 12:00

St: 8:00 – 12:00

Kontakt: 045/694 96 58

Email: kniznica@banskastiavnica.sk

V nových priestoroch Rubigallu

Otváracie hodiny:

Po, Ut, St, Pi: 8:00 – 17:00

Štvrtok: 13:00 – 17:00

Kontakt: 045/6949658

email: kniznica@banskastiavnica.sk

MsK
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kam v BŠ 
a okolí ?

15.9. Koncert Ludvika Kašubu. U 

Blaškov, Počúvadl. jazero, 19:00.

15.9. Divadielko Concordia: Me-

tamorfózy ženy. Divadelný mo-

nológ pre ženy a mužov, čo sa 

neboja. Divadielko Concordia, 

19:00.

16.-29.9. Kačičky a husičky. Info 

k menu na FB: Penzion Cosmopo-

litan-bowling.

17./24.9. Terra Permonia. Každú 

sobotu, 13:00-17:00.

17.9. Pečené prasiatko s country 

skupinou Paci Pacifi k. U Blaškov, 

Počúvadl. jazero, 18:00.

17.9. Podsitnianske dni hojnosti. 

Folklórne slávnosti a oslavy obce. 

Žibritov.

17.9. Koncert: Tibor Borský Qu-

artet. Trotuar Cafe, 20:00-23:00.

17.9. Narodeniny Jacka Daniel-

sa. DJ Stano Repický. Vstup voľ-

ný. Kaviareň Divná pani, 20:00. 

18.9. Nohejbalový turnaj. Žibri-

tov.

23.9. Retro Party. Swingová ka-

pela, welcome drink. Nahoďte sa 

do retro štýlu. Vstupné dobrovoľ-

né. Art Cafe, 21:00.

24.9. Poďakovanie za úrodu. 

Dobré jedlo, kultúra a zábava. Be-

luj.

24.9. Pečené prasiatko s country 

Hurikán. U Blaškov, Počúvadl. ja-

zero, 18:00.

24.9. Skrotenie mladého vína. 

Ochutnávka nových vín. Rezerv.: 

045 692 11 13. Cosmopolitan-ve-

žička, 19:00.

30.9. Oldies disco. Hrá: Dj 

Bukňa a Jordy. Rezervácie: 0918 

601  149. Cosmopolitan - bow-

ling, 22:00

30.9.-2.10. Festival Amplión – 

Nový kabaret & pouličné umenie.

Festival nových foriem kaba-

retného divadla a živých poulič-

ných performancií. Info na: am-

plion.eu

30.9. Koncert: Svetlana Ryma-

renko. Rezervácia potrebná. Tro-

tuar Cafe, 20:00

Zmena programu vyhradená!

Región Banská Štiavnica

Minulý týždeň sa niesol 

v znamení Salamandrových 

dní 2016, mestských osláv 

s bohatým programom, 

ktorého súčasťou boli aj 

oslavy 15. výročia podpísania 

Deklarácie pokračovateľov 

duchovného dedičstva slávnej 

Baníckej akadémie v Banskej 

Štiavnici.

Banícka akadémia v Banskej Štiav-

nici, založená  v roku 1762 cisárov-

nou Máriou Teréziou, bola prvou 

technickou vysokou školou na sve-

te. Bola centrom vzdelanosti v ob-

lasti baníctva, hutníctva, lesníctva 

a  ďalších vied. Pôsobili na nej vý-

znamní profesori, vznikli tu rôz-

ne objavy a prvenstvá i banícke tra-

dície. Medzi ne patria sprievody (z 

ktorého vznikol Banskoštiavnický 

Salamander), piesne, hymna, šach-

tág a iné, na ktoré môžeme byť prá-

vom hrdí. Aj keď sa Banícka akadé-

mia v roku 1919 z Banskej Štiavnice 

odsťahovala do Maďarska, duchov-

né dedičstvo ostalo a za svoju alma 

mater ju považujú fakulty a univer-

zity zo Slovenska, Maďarska, Čes-

kej republiky i Rakúska. Tieto fakul-

ty a univerzity podpísali v Košiciach 

v roku 2001 Deklaráciu pokračova-

teľov duchovného dedičstva slávnej 

Baníckej akadémie v Banskej Štiav-

nici. Iniciátormi tohto významného 

počinu boli prof. Ing. Pavol Rybár, 

PhD., vtedajší dekan Fakulty BERG 

TU Košice a vtedajší dekan Baníckej 

fakulty Univerzity v Miškovci prof. 

Dr. József Böhm, za mesto deklará-

ciu podpísal bývalý primátor Ban-

skej Štiavnice Ing. Marián Lichner, 

CSc. Podpísanie Deklarácie pred 15 

rokmi bolo aktom, ktorý dal ofi ciál-

nu podobu duchovnému dedičstvu 

spoločnej alma mater a  spojil aka-

demické inštitúcie vo viacerých eu-

rópskych štátoch, ktoré sa k nemu 

hrdo hlásia. Oslavy 15. výročia pod-

písania Deklarácie sa konali v  pia-

tok 9. 9. 2016 v sieni komorských 

grófov v Kammerhofe. Zúčastnili sa 

ho zástupcovia signatárskych fakúlt 

a univerzít: prodekan Lesníckej fa-

kulty Západomaďarskej univerzi-

ty v  Šoprone prof. Dr. László Sza-

lay, dekan Fakulty zemských náuk 

a inžinierstva Univerzity v Miškov-

ci prof. Dr. Péter Szűcs, profesor 

Montanuversität v  Leobene univ. 

prof. Dipl. Ing. Dr. mont. Nikolaus 

A. Siff erlinger, doc. JUDr. Alexan-

der Király, PhD., poverený vede-

ním Hornicko-geologickej fakulty 

Vysokej školy báňskej TU v Ostra-

ve, prof. Ing. Michal Cehlár, PhD., 

dekan Fakulty BERG Technickej 

univerzity v Košiciach, primátorka 

nášho mesta Mgr. Nadežda Babia-

ková, iniciátori podpisu Deklarácie 

prof. Rybár a prof. Böhm, dekanka 

Hutníckej fakulty TU v  Košiciach 

doc. Ing. Iveta Vasková, PhD. ako 

zástupkyňa nástupníckych univer-

zít a  fakúlt, ktoré pristúpili k  De-

klarácii v roku 2009 a ďalší hostia. 

Všetkých prítomných v priestoroch 

Kammerhofu privítal riaditeľ Slo-

venského banskému múzea PhDr. 

Jozef Labuda, CSc. Prítomní si sláv-

nostnými príhovormi pripomenu-

li dôvody podpísania Deklarácie 

a vyslovili presvedčenie, že aj naďa-

lej budú pokračovať v  duchovnom 

odkaze Baníckej akadémie. Prof. 

Böhm a prof. Szűcs z Fakulty zem-

ských náuk a inžinierstva Univerzi-

ty v Miškovci slávnostne odovzdali 

primátorke mesta plaketu zobrazu-

júcu cisárovnú  Máriu Teréziu, za-

kladateľku Baníckej akadémie. Na 

záver prof. Pavol Rybár informoval 

prítomných o  zámere naplniť ideu 

odkazu Deklarácie, a  to založením 

medzinárodného pracoviska v Ban-

skej Štiavnici, kde sa bude uskutoč-

ňovať „nepravidelná výučba doktoran-

dov akreditovaných odborov vysokých 

škôl Deklarácie konzultácií, prezentá-

cií a medzinárodných študentských ve-

deckých konferencií. Pracovisko by malo 

generovať témy, súvisiace s geologickým 

a  banským dedičstvom, informačnými 

a multimediálnymi technológiami vy-

užiteľnými pre rekonštrukciu banských 

a geologických fenoménov súvisiacich s 

historickým baníctvom, vývojom ban-

ských technológií, architektúry, sociál-

nych aspektov, rozvojom školstva, ge-

oturizmom, banským turizmom  a tak 

ďalej. Študenti budú komunikovať  na 

banskoštiavnickom pracovisku nielen 

so svojimi profesormi, ale aj so zamest-

nancami iných  vysokých škôl, historik-

mi zo Slovenského banského múzea, 

pracovníkmi Štátneho banského ar-

chívu. Napojenie na Miškovec, Šopron 

a Leoben umožní prístup doktorandov 

minimálne do ich archívov a čas ukáže 

aj ďalšie možnosti.“ Prítomní sa po-

tom presunuli k  Belházyovskému 

domu, kde program pokračoval od-

halením pamätnej tabule venova-

nej Deklarácii a  medzinárodnému 

pracovisku. Pamätnú tabuľu sláv-

nostne odhalil prof. J. Böhm. Nasle-

dovala prehliadka priestorov, v kto-

rých bude mať nové pracovisko 

svoje sídlo. Pred profesormi medzi-

národného pracoviska stojí výzva 

a mnoho usilovnej práce, sme však 

plní nádeje, že ich zámery budú 

úspešne naplnené.

Henrieta Godová

15. výročie podpísania Deklarácie

Odovzdanie bronzovej plakety s portrétom cisárovnej Márie 

Terézie  foto Michal Kríž

čriepok
„Workoholik sa netrápi svojím zá-

nikom. Trápi ho len, či bude mať 

potom čo robiť.“

Ján Petrík
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Pozvánka na Festival Amplión 

– Nový kabaret & pouličné 

umenie

Občianky a občania,

na známosť sa dáva dôležitá sprá-

va. V Banskej Štiavnici sa v piatok 

30. septembra narodí prvý festival 

kabaretných divadiel a pouličného 

umenia na Slovensku – Amplión. 

Nový objavný festival vznikol z 

úprimnej potreby slobodného vy-

jadrovania a zároveň spoločen-

skej zodpovednosti za našu kraji-

nu. Jeho zakladatelia chcú obohatiť 

Banskú Štiavnicu duchom svieže-

ho a neopozeraného umenia a for-

mou radostných zážitkov z prepoje-

nia umelcov a divákov inšpirovať ku 

zdravému kritickému mysleniu.

Do Banskej Štiavnice prídu ši-

roko-ďaleko známi, zvuční a vy-

nikajúci kabaretní a pouliční 

umelci z piatich štátov Európy. Naj-

hlasnejším ťahákom prvého roč-

níka je legendárny program Večer 

Milana Markoviča po 20 rokoch so 

svetoznámym klaviristom a skla-

dateľom Petrom Breinerom. Veľmi 

obľúbená talkshow politického ka-

baretu, ktorú doteraz nikto v žiad-

nej TV neoživil, zaznie špeciálne iba 

v Banskej Štiavnici! Trojdňový ví-

kendový program tvoria najmä tri 

české kabaretné divadlá – Divadlo 

Bolka Polívky, BodyVoiceBand a Ca-

baret Calembour z Prahy, dve poľ-

ské a  maďarské pouličné divadlá 

s upokojujúcou snovou prechádz-

kou a perfektnou ohňovou show. 

Štiavnický „Hontmartre“ rozozvu-

čia dve energické kapely a dva šan-

sónové koncerty. Prešovské národ-

né divadlo zarezonuje autorskou 

komédiou pre mladých o veľkých 

ideáloch v malom meste Good Pla-

ce To Die. Kremnické divadlo v pod-

zemí bude mať premiéru nového 

kabaretu Koza a kladivo. Na Sta-

rom zámku vás očarí nevídaná hu-

dobno-divadelná púť z Francúzska. 

Spolu s divákmi sa tu poprechádza 

pouličný headliner festivalu – Vtá-

čí muž a jeho Chimera Orchestra. 

Okrem toho na podujatí odznejú 

pútavé prednášky Slovenskej debat-

nej asociácie pre mladých, či fareb-

né rozprávky a putovné kvízy pre 

deti aj dospelých. Bonusom festiva-

lu bude aj populárny Havranov ka-

baret. Diskutérmi a hosťami budú 

významné osobnosti: P. Hunčík, J. 

Smatana, K Král, J. Mesík, A. Bán a 

ďalší. V sobotu neskoro večer bude 

v Kultúrnom centre do tanca vyhrá-

vať Fats jazz band a ich KAbaretná 

tančiareň. Najzvučnejší program 

festivalu získa cenu Punc Amplion 

Argentum.

Na Festivale Amplión – od piat-

ku 30. septembra do nedele 2. ok-

tóbra 2016 – môžete na 10 scénach 

po celom meste počuť a vidieť až 40 

programov, z toho takmer polovi-

ca je zadarmo. Pozvánka na festi-

val spolu s audio-výtvarnou inštalá-

ciou Výkričník a detskou dielňou na 

tvorbu malých ampliónov sa usku-

toční už o týždeň skôr 24. a 25.9. 

2016 na sídlisku Drieňová (v sobo-

tu i nedeľu popoludní od 14.00 do 

l7:00). Všetci milovníci zábavného 

umenia a atraktívnych zážitkov ste 

vítaní.

Občianky a občania, nový festival z 

verejných zdrojov podporil Fond na 

podporu umenia, Stredoeurópska 

nadácia a Vyšegrádsky fond. Mesto 

Banská Štiavnica a Slovenské ban-

ské múzeum láskavo poskytli svoje 

interiéry a exteriéry. Na prípravách 

sa podieľajú ochotní partneri, s or-

ganizáciou pomáhajú mladí dobro-

voľníci z mesta a regiónu Banskej 

Štiavnice. Viac: www. amplion.eu.

Aby umenie bolo dobre počuť! Ko-

niec hlásenia. 

KDvP/AND

Amplión pre Štiavničanov

Theatre Chimera, Francúzsko  foto Karim Arsad

Vážení spoluobčania, Únia 

nevidiacich a slabozrakých 

Slovenska aj tento rok orga-

nizuje celonárodnú verejnú 

zbierku Biela pastelka, 

ktorá sa uskutoční 23. -24. 

septembra 2016. 

V tento deň budú naši dobrovoľníci 

ponúkať biele pastelky aj v uliciach 

mesta Banská Štiavnica. Biela pas-

telka je symbolom neviditeľných lí-

nií, symbolom sveta nevidiacich, 

kreslí bielu čiaru na tmavej ceste.

Výnos zbierky sa použije na reali-

záciu špeciálnych kurzov a školení, 

pomocou ktorých nevidiaci a sla-

bozrakí ľudia získajú zručnosti ne-

vyhnutné pre každodenný život. 

Budeme Vám veľmi vďační nielen 

my, ale aj zrakovo postihnutí oby-

vatelia, ak prispejete do pokladni-

čiek aspoň 1 eurom, ktorí túto fi -

nančnú pomoc potrebuj najviac pre 

zlepšenie svojho života. Zbierku 

budú vykonávať študenti bansko-

štiavnických škôl, ktorí budú riad-

ne označení a budú mať so sebou aj 

symboly zbierky.

Zbierka je povolená rozhodnu-

tím Ministerstva vnútra SR č.000-

2016-0184046 o registrácii. Verím, 

že verejná zbierka „Biela pastelka“ 

sa stretne s Vašim porozumením 

a podporou, za čo Vám úprimne ďa-

kujeme.

Helena Šušková, predsedníčka 

Únie nevidiacich a slabozrakých

ZO č. 61 Banská Štiavnica

Biela pastelka

Súťaž - AMPLIÓN
Milí čitatelia!

Opäť sme pre Vás pripravili zaují-

mavú súťaž. Tentokrát môžete vy-

hrať lístky na divadelný Festival 

Amplión. Vašou úlohou bude ve-

dieť správne odpovedať na súťažnú 

otázku, aby ste boli zaradení do žre-

bovania o vstupenky na tento nový 

festival, ktorý sa uskutoční v dňoch 

30.9. - 2.10. v Banskej Štiavnici.

Aký je správny podnázov Festi-

valu Amplión?

a) Pouličné umenie & nový kabaret

b) Retro kabaret & pouličné divadlo

c) Nový kabaret & pouličné umenie

Správne odpovede spolu s vystrih-

nutými kupónmi nám posielaj-

te poštou na adresu redakcie, príp. 

vhoďte do schránok ŠN (Kultúrne 

centrum – Kammerhofská 1, ves-

tibul Nemocnice - Drieňová, Kve-

tinárstvo p. Rákayová - Križovatka, 

predajňa SAMA 23 – pod Kalvá-

riou) v termíne do 26.9.2016. 

Šťastných výhercov vstupeniek 

uverejníme v ŠN 29.9. Prajeme 

Vám veľa šťastia!                             Red.

Kronikár obce
Obec Beluj hľadá kronikára obce 

pre písanie obecnej kroniky. Kroni-

kár obce počas roka chronologicky 

zaznamenáva čo najvernejšie dôle-

žité fakty a udalosti zo života našej 

obce do návrhu (konceptu), ktorý 

predkladá na schválenie obecnému 

zastupiteľstvu.

Požiadavky na uchádzača:

- Písať gramaticky správne

- Znalosť metodiky písania kroniky

- Schopnosť získavania, zhromaž-

ďovania, selektovania a overovania 

informácií

- Časová fl exibilita a záujem zúčast-

ňovať sa na akciách a podujatiach 

obce

Záujemcovia o  prácu kronikára sa 

môžu hlásiť písomne na Obecnom 

úrade, 969 01 Beluj 43. v  termí-

ne do 30.9.2016. Bližšie info: Bc. 

Monika Zlesíková, starostka obce, 

tel.č.: 0911 963 593, e-mail: obec-

nyuradbeluj43@gmail.com.

Správna odpoveď:

Meno a priezvisko:

Adresa:

Tel.č.:

KupónKupón
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oznamy, pozvánky
spomienky

OZNAMY

Spomienka

V srdciach na-

šich smútok 

náhlym ob-

chodom. Milo-

vaný však stále ostávaš svo-

jou rodinou. Dňa 15.9.2016 

si pripomíname 1. výročie od 

chvíle, keď nás opustil náš 

milovaný Ján Černický. 

S láskou spomínajú 

manželka, deti s rodinami

Oznamy
Oznamujeme členom SZTP v BŠ, 

že organizujeme rekondičný zá-

jazd do Holidyaparku Kováčová 

dňa 20.9. (utorok) o 11. hod. Z 

Križovatky. Poplatok za zájazd je 

10,-Eur (vstupné a cestovné). Pri-

hlasovať sa a platiť môžete v kan-

celárii zväzu v úradných hodinách 

(streda od 8:00 – 12:00).

Ďalej oznamujeme, že organi-

zujeme jesennú prechádzku dňa 

28.9.2016 na trase Piarska brá-

na – Klinger – Štiavnické Bane. 

Odchod autobusu z Križovatky o 

9:00 hod. (poplatok za autobus si 

hradí každý sám). 

Org. SZTP

Oznam
pre všetky členky/členov a priaz-

nivcov spolku Živena Banská 

Štiavnica. Dňa 1.októbra náš 

spolok Živena navštívi Sebechleb-

ské vinobranie v Starej Hore. Čaká 

Vás celodenný kultúrny program, 

remeselné trhy, tradičné sloven-

ské dobroty a samozrejme degus-

tácia miestnych odrôd vína v sta-

rých pivniciach. Ak máte záujem, 

prihláste sa prosím na tel.č.: 0903 

508 417 - volajte len v popolud-

ňajších hodinách do 23.9. Cena 

dopravy: 6,-eur, odchod autobusu 

z Križovatky o 13:00 hod., návrat 

cca 20:00 hod.

Renáta Taligová

Gajdy a gajdošská kultúra 

reprezentujú dlhodobú 

a kontinuálnu tradíciu najmä 

roľníckeho a pastierskeho 

obyvateľstva na Slovensku, 

ktorej korene siahajú až do 14. 

storočia, a ktorá sa na báze 

medzigeneračnej výmeny 

zachovala až dodnes.

Pojem gajdošská kultúra na Sloven-

sku zahŕňa nielen samotný hudob-

ný nástroj, ale aj všetky  kultúrne 

a  vedomostné prejavy, ktoré súvi-

sia s výrobou a používaním gájd. Ide 

teda o technologické postupy pri vý-

robe, estetické stvárnenie nástro-

ja, tradičnú hru na gajdy, rozmanité 

gajdošské interpretačné štýly, tex-

ty gajdošských piesní, spev a  tanec 

pri gajdách, rituály s  gajdami,  tra-

dičné ľudové obrady za sprievodu 

gájd, alebo ľudovú slovesnosť spätú 

s týmto nástrojom. Gajdošská kultú-

ra na Slovensku bola zapísaná do Re-

prezentatívneho zoznamu nehmot-

ného kultúrneho dedičstva ľudstva. 

V stredu 2. decembra 2015 o tom 

rozhodli členovia Medzivládneho 

výboru na ochranu nehmotného 

kultúrneho dedičstva v namíbijskej 

metropole Windhoek. V zozname 

UNESCO fi gurujú už dva sloven-

ské prvky: fujara a jej hudba (2005) 

a Terchovská muzika (2013). Cech 

slovenských gajdošov v  súčasnos-

ti eviduje približne 40 lokalít, v kto-

rých je gajdošská tradícia stále živá. 

Udržiavanie výroby, hry a spevu pri 

gajdách je najintenzívnejšie na se-

vere Oravy, v Nitre a jej okolí, v ob-

lasti Pohronského Inovca, vo Zvole-

ne a Banskej Bystrici, na  Podpoľaní, 

Gemeri, Malohonte a  Tekove. Aj v 

Banskej Štiavnici máme ľudového 

umeleckého rezbára, výrobcu a hráča 

na ľudové hudobné nástroje a aj gaj-

dy – Alexandra Ladzianskeho. Ale-

xander Ladziansky so svojimi pria-

teľmi z Folklórneho súboru "Sitňaň" 

sa v dňoch 9.-11.9.2016 zúčasni-

li 17. Medzinárodného gajdošského 

festivalu "Gajdovačka 2016" v Orav-

skej Polhore. Festivalu sa zúčastni-

lo vyše 50 gajdošských skupín, súbo-

rov a jednotlivcov a s hrou na gajdy 

sa predstavilo vyše 100 gajdošov. 

Okrem gajdošov zo Slovenska účin-

kovali gajdoši z Čiech, Poľska, Škót-

ska, Litvy, Francúzska, Bieloruska 

a Talianska. Festival bol veľkolepou 

oslavou gájd a gajdošskej kultúry.

Dominik Kútnik

Gajdovačka 2016 v Oravskej Polhore

Karol Voltemár, ktorý prešiel 

celý svet na bicykli za 3 roky, 

dorazil aj do Banskej Štiavnice.

32-ročný podnikateľ Karol Volte-

már sa vybral na cestu okolo sve-

ta na bicykli. Postupne prešiel viac 

ako 57 krajín a  kolesá jeho bicyk-

la sa dotkli všetkých kontinentov 

okrem Antarktídy. Na Slovensko 

prišiel pred pár dňami. Ako prvý ho 

privítal východ Slovenska, v nedeľu 

11. septembra zavítal aj do Banskej 

Štiavnice, odkiaľ pokračoval do Bra-

tislavy. Príbeh cestovateľa Karola 

Voltemára, podnikateľa v  segmen-

te online marketingu, začal v roku 

2013. Prešiel takmer 67 tisíc km, 

bol na ceste 1 231 dní, zničil 16 ko-

lies, 2 bicykle a 17 reťazí. Svoj pro-

jekt pomenoval World Bike Travel 

(http://worldbiketravel.sk) a  jeho 

cestu ste mali možnosť sledovať 

online. Snažil sa využívať možnosť 

prenocovania zadarmo v  spacáku 

a v stane, no nie vždy to bolo mož-

né. „Svoju rodinu s deťmi ešte nemám 

a  s  rodičmi som dlhšie nežil, takže to 

boli ideálne podmienky. Ak by som si 

mal vybrať nejaký štát na život, tak voľ-

ba by záležala od toho, čo by som tam 

chcel robiť. Ak by výber ovplyvňova-

la výška dôchodku, bolo by to Th ajsko, 

Kanada, Nový Zéland či Španielsko. Na 

život je mi dobre tam, kde sa dá podni-

kať. Na Slovensku sa podniká a pracuje 

čoraz horšie, keďže patríme medzi kra-

jiny s najvyššími daňovými zaťaženia-

mi,“ odpovedal na otázku, prečo sa 

rozhodol cestovať okolo sveta a kto-

rú krajinu by si vedel predstaviť na 

život.

Okrem množstva zážitkov si z troj-

ročnej cesty odnáša aj poznania o 

jednotlivých krajinách a jej obyvate-

ľoch. „V krajinách, kde sloboda chýba, 

boli aj ľudia menej šťastní, mnohé veci 

tam boli nefunkčné a aj miera krimina-

lity bola vyššia. Najšťastnejší mi prišli 

ľudia, ktorí mali možnosť sa realizovať, 

mali pôdu pod nohami, živili sa tým, čo 

ich baví, žili v mieri a v kraji, kde sa ne-

kradlo. Skutočne boli najlepší ľudia na 

vidieku, v horách alebo v prírode. Najsr-

dečnejší ľudia pre mňa boli v Austrálii, 

v Turecku, v Kanade, v Chile, v Maroku 

a na Novom Zélande.“

Svoje zážitky z  cesty bude pre-

zentovať na prednáškach v  Bra-

tislave (15. 10. 2016), v Prahe (22. 

10. 2016), v Prešove (29. 10. 2016) 

a v Košiciach (30. 10. 2016).

Slávka Štefancová

World Bike Travel

Cestovateľ Karol Voltemár - v strede  foto Archív autora 
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V dnešných časoch neustále 

rastie potreba pravdivo 

informovať verejnosť o neza-

stupiteľnej práci poľovníkov 

a lesníkov pri záchrane 

nášho vzácneho prírodného 

bohatstva.

Poľovníci a  lesníci prírode veľmi 

dobre rozumejú, denne do nej vstu-

pujú aby zachovali tú vzácnu rovno-

váhu: aj si z nej zobrať čo ponúka, 

aj ju chrániť a  zveľaďovať pre ďal-

šie generácie. V  areáli svätoanton-

ského kaštieľa sa v  dňoch 3. a 4. 

septembra 2016 konal už 26. roč-

ník celoslovenských poľovníckych 

slávností – Dní sv. Huberta a náv-

števníci sa opäť dozvedeli, že nie-

len vysoká odbornosť, no taktiež 

vyspelá poľovnícka a  lesnícka kul-

túra má u nás bohaté tradície, ktoré 

neustále zveľaďujeme. Na tohtoroč-

ných slávnostiach pomohlo priateľ-

skú atmosféru dotvárať aj pekné 

letné slnečné počasie. Oslavy, kto-

ré sa konali pod záštitou Minister-

stva pôdohospodárstva a  rozvoja 

vidieka SR, navštívilo takmer de-

väť tisíc návštevníkov a  nechýbali 

vzácni hostia: prezident  Ivan Gaš-

parovič - výborný poľovník a pravi-

delný hosť našich osláv, ministerka 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 

SR Gabriela Matečná, J. E. Margari-

ta Ganeva - mimoriadna a  splno-

mocnená veľvyslankyňa Bulharska 

v SR, poslanci  NR SR Eva Malíko-

vá, Róbert Puci, Rastislav Schlosár, 

Peter Krupa, prezident SPK a  SPZ 

Tibor Lebocký, generálny riaditeľ 

štátneho podniku Lesy SR Jozef 

Staško, generálny riaditeľ štátne-

ho podniku Vojenské lesy a majetky 

SR Ján Jurica, viceprezident C.I.C. 

Imrich Šuba a mnoho ďalších vý-

znamných osobností zo Slovenska 

i zahraničia. Na slávnostiach nechý-

bali osvedčené sprievodné poduja-

tia: Majstrovstvá Slovenska vo vá-

bení jeleňov Halali (prvé miesto 

Róbert Štanceľ, druhé Jaroslav 

Mlynárik, tretie Milan Bella), MS vo 

vábení srnčej, diviačej a dravej zveri 

Halali (prvé miesto Michal Mendel, 

druhé Milan Bella a tretie Adrián 

Zliechovec), ukážky sokoliarstva, 

poľovníckej kynológie, atraktívny 

rybolov, módna prehliadka poľov-

níckeho oblečenia, ukážky streľby 

z lukov, kuší a historických zbraní, 

pre deti poľovnícky chodník a sú-

ťaž „Stopami zveri“, špeciálna klubo-

vú výstava alpských jazvečíkovitých 

duričov, laserová strelnica, dychová 

hudba Sitňanka, folklórna skupina 

Sitňan, divadelné predstavenia Pa-

radájz Pikčr, súťaže: Poľovníctvo vo 

fotografi i (prvé miesto Roman Dob-

rovodský, druhé Ladislav Dzivjak, 

tretie Mikuláš Šaliga, Cena Múzea 

vo Svätom Antone Ján Slovák, Ne-

obyčajný okamih Pavol Bukovan, 

Cena poroty Patrik Micháľ, Cena f. 

Prospect Maroš Detko), Poľovnícky 

nôž 2016 (prvé miesto Ľuboš Píš, 

druhé Peter Čelár, tretie Eugen Di-

cházi, Cena poroty Peter Hronec), 

Poľovnícky šperk 2016 (prvá cena 

Zlatníctvo Zlatý orol Trnava, dru-

há cena Ján Kvak, tretia cena Zlat-

níctvo Varsan Nitra, Zvláštna cena 

Roman Povrazník), Poľovnícky klo-

búk (prvé miesto Dušan Kováč, 

druhé Róbert Komjati-Nagy, tretie 

Silvia Hnilicová, špeciálne cena Alo-

jz Kaššák), Antonský diviak 2016 

– v  streľbe lukom na terč (prvé 

miesto Vladimír Sobota, druhé Mi-

lan Školník, tretie Michal Sobota), 

Naj brada – o  najdlhšiu a najkraj-

šiu bradu (prvé miesto Štefan Gr-

man, druhé Emil Baláž, tretie Ján 

Skarba), vtipné súťaže „5F poľovní-

ka“ (prvé miesto Ľudmila Blaško-

vá, druhé Attilla Palicz, tretie Ma-

túš Lalík), v  hádzaní fl inty do žita 

(zo žien najďalej hodila Martina 

Mikóczyová, z  mužov Ján Mikloš, 

z junioriek Nikol Bartová a z junio-

rov Pavol Vretenička). Ministerstvo 

pôdohospodárstva a  rozvoja vidie-

ka SR využilo oslavy na odovzdanie 

rezortných vyznamenaní pre dob-

rých ľudí, ktorí sa významne pri-

činili o  rozvoj nášho poľovníctva a 

Slovenský poľovnícky zväz udelil 

medaile sv. Huberta. Vyvrcholením 

programu osláv bola už tradične 

svätohubertovská omša so sprievo-

dom s uloveným jeleňom a obetný-

mi darmi. Bohoslužba bola dôstoj-

ným vzdaním vďaky Stvoriteľovi za 

prírodu a život v nej. Pred omšou sa 

konal už tradične koncert, na kto-

rom vystúpila speváčka Barbora Ša-

ling Legényová, kvarteto lesných 

rohov Laugarício a domáci chrá-

mový spevokol zo Svätého Anto-

na. Okrem osvedčených sprievod-

ných podujatí si mohli návštevníci 

prehliadnuť výstavu Vtáky, výsta-

vu Unikátne trofeje Spiša, program 

o hudbe, vtákoch a ornitológii, kto-

rý pripravil Slovenský klub sokolia-

rov pri SPK spoločne s Klubom tru-

bačov SR, výstavu výtvarných prác 

akad. soch. Ladislava Sulíka, výsta-

vu fotografi í poľovnej zveri Jána 

Slováka a Vladimíra Viciana, výsta-

vu Slovenského rybárskeho zväzu, 

predstavená bola aj  druhá najsilnej-

šia trofej mufl óna na svete Vladi-

míra Stračinu zo Zverníka Mrázov 

kopec, nová Banskoštiavnická fan-

fára a premiérovo zaznela aj fanfá-

ra „Sokol“, ktorú skomponoval Ing. 

Edmund Hatiar. Do života boli uve-

dené tri významné publikácie Vitaj-

te v kaštieli vo Svätom Antone z vy-

davateľstva Abartpress, Hont neba 

z Vydavateľstva CBS a Zborník Mú-

zea vo Svätom Antone XXII/2016.

Veľmi nás teší, že v  rámci Huber-

tovskej kvapky krvi darovalo túto 

vzácnu tekutinu 39 dobrých ľudí. 

Za doterajších 7 ročníkov to bolo už 

255 darcov, ktorým patrí naše veľ-

ké poďakovanie. Aj týmto príspev-

kom ďakujem všetkým partnerom 

a priateľom, ktorí pomohli 26. roč-

ník Dní sv. Huberta realizovať. Lesu 

a lovu zdar!

Marian Číž

Slnečný 26. ročník Dní sv. Huberta

Nádvorie svätoantonského kaštieľa  foto Lubo Lužina

Dva seniorské 
dni
Dôchodcovia zo Štefultova vedia 

efektívne využiť svoj voľný čas. Ve-

dia si pripomenúť závažné udalos-

ti našich novodobých dejín, aj re-

laxovať v  príjemnom prostredí. Vo 

štvrtok, 25. augusta sa zišli v  klu-

be dôchodcov a spoločne sa vybrali 

do priestorov Pomníka padlých v 2. 

svetovej vojne, aby si pripomenu-

li 72. výročie SNP. Po položení ven-

ca k pomníku zaspievali našu hym-

nu. Prítomných privítala vedúca 

klubu dôchodcov pani Dobrovod-

ská. Slávnostný prejav predniesol 

Milan Štencl. Po zaspievaní hym-

nickej piesne „Kto za pravdu horí“ sa 

odobrali naši seniori do priestorov 

klubu, kde bolo pre nich pripravené 

pohostenie, chutný boršč. Na druhý 

deň, v piatok, sa vybrali na spoloč-

ný výlet do termálnych kúpeľov Poľ-

ný Kesov, ktoré sú od Nitry vzdia-

lené len 15 kilometrov. Termálna 

voda má blahodarné účinky na po-

hybové ústrojenstvo, reumu, cen-

trálny nervový systém, regeneráciu 

kĺbov, kostí, poúrazové stavy, uvoľ-

nenie svalstva, či regeneráciu moz-

gu a nervových zakončení. V kúpe-

ľoch je bazénová hala so zážitkovým 

bazénom s chrličmi vody, ktoré slú-

žia ako vodná masáž, vírivkový ba-

zén, detský bazén s „hríbikom“ a vý-

plavový bazén. Kúpeľnú atmosféru 

dopĺňa bazén, situovaný v  blízkos-

ti jazera. Pre náročných, ktorí si 

chcú vychutnať adrenalínové zážit-

ky, je pripravený tobogan „Kesovská 

raketa“. Počasie prialo, a tak sa ten-

to zájazd vydaril. Cestou späť zne-

li autobusom ľudové piesne v poda-

ní našich seniorov a senioriek. Tieto 

dva dni boli zmysluplne vyplnené 

a dlho zostanú v spomienkach čle-

nov Klubu dôchodcov na Štefultove.

Milan Štencl

Pozvánka
Územný spolok SČK v  Banskej 

Štiavnici Vás pozýva na odber krvi, 

ktorý sa uskutoční dňa 21.9.2016 

od 7.00 hod. do 10.00 hod. v  ne-

mocnici   na 3. posch. v   Banskej 

Štiavnici. Spravte všetko pre to, aby 

ste krv prišli darovať a tak pomohli 

tým, čo sú na vašu tekutinu odká-

zaní. Prineste si občiansky preukaz, 

poistenecký  preukaz je to potrebné 

pri registrácii darcu krvi. Dobre sa 

zavodnite, nejedzte nič mastné ne-

pite alkohol, nefajčite 12 hodín pred 

odberom krvi. SČK
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Aktuálne filmy v kine Akademik

Štvrtok 15.9. o 20:00 hod.Štvrtok 15.9. o 20:00 hod.
Nedeľa 18.9. o 20:00 hod.Nedeľa 18.9. o 20:00 hod.

THE BEATLES: THE BEATLES: 

EighT dAYs A Week - EighT dAYs A Week - 

The ToUriNg YeArsThe ToUriNg YeArs

Dokumentárny fi lm, 100 min, VB/Dokumentárny fi lm, 100 min, VB/
USA, 2016, MP:12. Vstupné: 4 €USA, 2016, MP:12. Vstupné: 4 €

Piatok 16.9. o 19:30 hod.Piatok 16.9. o 19:30 hod.
Štvrtok 22.6. o 19:30 hod.Štvrtok 22.6. o 19:30 hod.

DieťA BridgeT DieťA BridgeT 

JoNesovejJoNesovej

Romantický/Komédia, USA, 2016, Romantický/Komédia, USA, 2016, 
120 min, MP:15. Vstupné: 4 €. Brid-120 min, MP:15. Vstupné: 4 €. Brid-
get Jonesová je konečne takmer spo-get Jonesová je konečne takmer spo-
kojná žena. Má slušnú prácu a posta-kojná žena. Má slušnú prácu a posta-
venie, dobrého priateľa, ale k úplnému venie, dobrého priateľa, ale k úplnému 
šťastiu jej ešte chýba malé dieťatko. šťastiu jej ešte chýba malé dieťatko. 
Po nejakej dobe Bridget otehotnie, ale Po nejakej dobe Bridget otehotnie, ale 
nastane problém. Je otcom dieťaťa jej nastane problém. Je otcom dieťaťa jej 
priateľ Mark, alebo sukničkár Daniel? priateľ Mark, alebo sukničkár Daniel? 

Sobota 17.9. o 19:30 hod.Sobota 17.9. o 19:30 hod.

V MeNe krviV MeNe krvi

Dráma, USA, 2016, 88 min, MP:12. Dráma, USA, 2016, 88 min, MP:12. 
Vstupné: 4 €. John Link, ktorého prá-Vstupné: 4 €. John Link, ktorého prá-
ve prepustili z väzenia. Slobodu si ale ve prepustili z väzenia. Slobodu si ale 
neužije príliš dlho - jeho 16-ročná dcé-neužije príliš dlho - jeho 16-ročná dcé-
ra Lydie sa dostane do problémov s ra Lydie sa dostane do problémov s 
drogovými dealermi po tom, čo je na-drogovými dealermi po tom, čo je na-
močená do krádeže špinavých peňazí. močená do krádeže špinavých peňazí. 
Nevinná Lydie si na úteku pred nimi Nevinná Lydie si na úteku pred nimi 
nevie dať rady, a tak sa rozhodne pre nevie dať rady, a tak sa rozhodne pre 
zúfalé riešenie - zavolá otcovi, kto-zúfalé riešenie - zavolá otcovi, kto-
rý nie je len motorkár, ale aj bývalý rý nie je len motorkár, ale aj bývalý 
opilec a narkoman. Tí dvaja sa navyše opilec a narkoman. Tí dvaja sa navyše 
niekoľko rokov nevideli a nerozišli sa niekoľko rokov nevideli a nerozišli sa 
úplne v dobrom. Lydia však pod otco-úplne v dobrom. Lydia však pod otco-
vou ochranou stále vidí svoju najlepšiu vou ochranou stále vidí svoju najlepšiu 
šancu na prežitie. šancu na prežitie. 

Nedeľa 18.9. o 17:00 hod.Nedeľa 18.9. o 17:00 hod.

LoveckÁ sezóNA: LoveckÁ sezóNA: 

STrAchopUdSTrAchopUd

Rodinný/animovaný/komédia/dob-Rodinný/animovaný/komédia/dob-
rodružný, 2016, USA, 88 min, MP. rodružný, 2016, USA, 88 min, MP. 
Vstupné: 4 €. Keď Elliot pri táborá-Vstupné: 4 €. Keď Elliot pri táborá-
ku rozprával svojim priateľom príbeh ku rozprával svojim priateľom príbeh 

o netvorovi žijúcom kdesi v lese, Boog, o netvorovi žijúcom kdesi v lese, Boog, 
ktorý, ako vieme, nikdy nesršal odva-ktorý, ako vieme, nikdy nesršal odva-
hou, dostal náramný strach... a Elliot hou, dostal náramný strach... a Elliot 
nápad. Šialený nápad. Vystraší Boo-nápad. Šialený nápad. Vystraší Boo-
gov strach. No a ten od strachu ujde! gov strach. No a ten od strachu ujde! 
A tak sa spolu so všetkými obľúbený-A tak sa spolu so všetkými obľúbený-
mi lesnými kamarátmi vydávajú na zá-mi lesnými kamarátmi vydávajú na zá-
bavnú cestu, na ktorej ich čaká zopár bavnú cestu, na ktorej ich čaká zopár 
prekvapení a kopa smiechu. prekvapení a kopa smiechu. 

Utorok 20.9. o 19:30 hod.Utorok 20.9. o 19:30 hod.

KoMorNÁKoMorNÁ

Thriller ,145 min, MP:15. Vstupné: Thriller ,145 min, MP:15. Vstupné: 3 3 
€. Šľachtičná Hideko žije v ústraní v €. Šľachtičná Hideko žije v ústraní v 
dedinskom panstve so svojím strýkom dedinskom panstve so svojím strýkom 
a poručníkom. Chlípny strýko vycho-a poručníkom. Chlípny strýko vycho-
váva Hideko prísnou rukou a čaká, až váva Hideko prísnou rukou a čaká, až 
dospeje, aby si ju mohol vziať a zmoc-dospeje, aby si ju mohol vziať a zmoc-
niť sa jej bohatstva. V dome sa však niť sa jej bohatstva. V dome sa však 
objavuje podvodník, ktorý zosnuje prí-objavuje podvodník, ktorý zosnuje prí-
chod mladej komornej Sookee, v sku-chod mladej komornej Sookee, v sku-
točnosti chudobnej kapsárky, ktorá točnosti chudobnej kapsárky, ktorá 
mu má pomôcť úbohú Hideko zviesť. mu má pomôcť úbohú Hideko zviesť. 
Dobre premyslený plán ale začína ma-Dobre premyslený plán ale začína ma-
riť vášeň, ktorá medzi dvomi dievkami riť vášeň, ktorá medzi dvomi dievkami 
zahorí. Rýchlo prestáva byť jasné, kto zahorí. Rýchlo prestáva byť jasné, kto 
koho v skutočnosti podvádza.koho v skutočnosti podvádza.

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

Vážení lúštitelia!

Výhernú poukážku na konzumáciu 

v hodnote 10,-eur v pizzérii, reštau-

rácii Black M, Nám. sv. Trojice 6/2, 

Banská Štiavnica si výherca môže 

vyzdvihnúť v redakcii ŠN. Správne 

znenie krížovky z č.30/2016: „Je 

to nezaslúžené šťastie mať priateľov v 

starobe a aby sme ich získali musíme sa 

o to snažiť včas.“ Výhercom sa stáva 

Eva Kolembusová, A. Sládkovi-

ča 16, Banská Štiavnica. Srdečne 

blahoželáme! Tento týždeň hrá-

me o poukážku na konzumáciu v 

hodnote 10,-eur v pizzérii, 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 26.9.2016.

V tajničke sa urkýva výrok M. Twa-

ina:

A., České mesto, rival, krík, spon-

ka,

B., Začiatok tajničky, ekonomic-

ká norma,

C., Očká, tlupa, nočný vták, poza,

D., Urob, nápis na kríži, nechyť,

E., Trhal, kýva vejárom, kasta,

F., Úhor po nemecky, erb, naozaj, 

plač,

G., 45 v Ríme, pozýval, potom, po-

pevok, príbytok včiel,

H., 7. pád slova dar, pracuje s mo-

tykou,

I., Uplietol, väzenie, spoluhlásky 

v slove pech, označenie áut Talian-

ska a Maďarska,

J., 3. časť tajničky,

K., Akciová spoločnosť, mužské 

meno, patriaci Áerovi, ozn. ruských 

lietadiel,

1., Bývalá politická strana v SR, 2. 

časť tajničky, sodík,

2., Viedla nárečovo, cvik na hrazde,

3., Vyhrešil, vidím,

4., Predložka, zbavuj fúzov, daj hlas 

pri voľbe, pojem duše u Egypťanov,

5., Značky draslíka a  ytria, ruská 

rieka, inam, hore básnicky,

6., Značka cínu, sok, kamarát slan-

govo,

7., Ľad po česky, nikto, zruš,

8., Citoslovce znechutenia, Vera 

naopak, pečie na povrchu,

9., Predložka 2. pád, šedivel, viac,

10., Síra, nie dnu, meno Chačatur-

jana, stred slova ktorá,

11., Daj poverenie, chyť, predlož-

ka 7. pád,

12., Orala si básnicky, archív česky,

13., 4. časť tajničky, tebe,

14., Ruské mesto, poľahol,

Pomôcky: Šikovala, Nezaslúži, 

Anapa

Pozn. aut.: Interpunkčné zna-

mienka sa neberú do úvahy!

Pripravuje: Anna Rihová

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

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Kupón č. 32
Krížovka
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Banícka časť Salamandrových 

dní 2016 sa začala vo štvrtok 

8.9. viacerými podujatiami. 

Prvým bolo stretnutie predstavite-

ľov Slovenskej baníckej spoločnos-

ti so zástupcami Združenia techni-

kov a inžinierov baníctva z  Poľska 

pri príležitosti 25.výročia uzavre-

tia dohody o  spolupráci. Druhým 

bola vernisáž výstavy „Ako sa mapo-

valo v  baníctve“, ktorá je inštalova-

ná v  objekte Berggerichtu. Tretím 

bolo privítanie delegácií a hostí Sa-

lamandrových dní primátorkou 

mesta Mgr. Nadeždou Babiakovou 

v Sále komorských grófov Kammer-

hofu. Štvrtým bolo odhalenie pa-

mätnej tabule Ignácovi Antonovi 

Bornovi (1742-1791), osvietencovi, 

geológovi a montanistovi, ktorý sa 

na kongrese v  Sklených Tepliciach 

v  roku 1786 zaslúžil o  založenie 

prvej medzinárodnej baníckej ve-

deckej spoločnosti. Pamätná tabuľa 

bola odhalená vo vestibule Kam-

merhofu (pred bývalou kaplnkou 

sv. Ignáca). Piatym podujatím bol 

slávnostný šachtág v  sále Kultúr-

neho centra, ktorému predchádzalo 

uvedenie dvoch publikácii medzi či-

tateľskú verejnosť. Prvou bola pub-

likácia „Odkazy minulosti – Banské 

technické a  kultúrne pamiatky lokali-

ty UNESCO, obce Hodruša-Hámre a jej 

okolia“, ktorú vydal Banskoštiav-

nicko-hodrušský banícky spolok. 

Druhou bola publikácia „Glanzen-

berg v  Banskej Štiavnici. Archeologic-

ký výskum zaniknutej lokality“, ktorú 

vydalo Slovenské banské múzeum. 

Šachtág sa konal za účasti  význam-

ných baníckych osobností z celej SR 

a zo zahraničia, medzi ktorými boli 

aj Doc. Ing. Vojtech Ferencz, PhD., 

štátny tajomník Ministerstva hos-

podárstva SR, JUDr. Boris Susko, 

PhD., štátny tajomník ministerstva 

životného prostredia SR, JUDr. Ing. 

Peter Kúkelčík,  predseda Hlavného 

banského úradu, prof. Ing. Michal 

Cehlár, dekan Fakulty BERG TU Ko-

šice, Doc. Ing. Iveta Vasková, PhD., 

dekanka Hutníckej fakulty TU Ko-

šice, prof. Ing. Jozef Dubinski, pre-

zident Svetového baníckeho kon-

gresu, Ing. Ján Hrabovský, riaditeľ 

úradu Slovenskej banskej komo-

ry a prezident SBS, Ing. Marián Be-

ňovský, prezident SSTVP, Vladimír 

Jacko, MBA, prezident Zväzu hut-

níctva, ťažobného priemyslu a geo-

lógie SR, Ing. Branislav Žec, riadi-

teľ Štátneho ústavu Dionýza Štúra 

v  Bratislave, Mgr. Nadežda Babia-

ková, primátorka mesta, Ing. Erik 

Sombathy, predseda Združenia ba-

níckych spolkov a  cechov Sloven-

ska a PhDr. Jozef Labuda, CSc., ria-

diteľ SBM. Hlavnými funkcionármi 

šachtágu boli: prezídium – Ing. Dur-

bák, kontrárium – Ing. Ferenc,  kan-

tor – Mgr. Kružlic, fuchsmajor – M. 

Šesták, pivný dispečer – Ing. Kara-

belly, podkurovačmi boli Ing. Ivan 

a P. Šibal, ošliador držali M. Špun-

ta a  M. Mertel, produkciu baníc-

kych piesní zabezpečil spevokol 

Štiavničan. V programe boli všetky 

základné bloky, svätenie dupláka, 

čestný skok cez kožu, ktorý absol-

vovali hostia podujatia: JUDr. Sus-

ko, Ing. Vladimír Polák, Ing. Břeti-

slav Kužela a RNDr. Dušan Wunter. 

V pivnom akademickom súboji me-

dzi akademikmi zvíťazil zástupca 

Fakulty BERG TU Košice Ing. Ján 

Kováč nad zástupcom VŠB Ostrava 

Dávidom Brusom. Hlavnými spon-

zormi podujatia boli Mesto Banská 

Štiavnica, Pivovar Steiger Vyhne, 

Slovenská banská, s.r.o. Hodru-

ša-Hámre a Metso Czech Republik, 

s.r.o. Přerov, za čo im, ako aj členom 

prípravnému výboru, študentom 

SPŠ Samuela Mikovíniho a zamest-

nancom Kultúrneho centra, patrí 

úprimné banícke poďakovanie.

Dňa 9.9. usporiadal Slovenský ban-

ský archív tradičný „Deň otvorených 

dverí“, v ktorom nechýbala ani ukáž-

ka legendy o objavení štiavnického 

rudného ložiska pastierom, ktoré-

mu sa zjavili dve jašterice, posiate 

zlatým a  strieborným prachom. V 

sále Kultúrneho centra sa uskutoč-

nili dve podujatia celoslovenského 

charakteru. V  dopoludňajších ho-

dinách to bolo Valné zhromaždenie 

Slovenskej banskej komory a  po-

poludní celoštátne oslavy Dňa ba-

níkov, geológov, hutníkov a  naftá-

rov za účasti predstaviteľov vlády 

SR, Petra Žigu, ministra hospodár-

stva SR a  László Sólymosa, minis-

tra životného prostredia SR. Pod-

ujatie viedol Ing. Peter Čičmanec, 

predseda SBK. Medzi tohtoročný-

mi vyznamenanými bol aj jeden 

Štiavničan, Ing. Ondrej Michna, za-

mestnanec Slovenského banské-

ho múzea. V podvečer, za krásneho 

letného počasia, sa vyše pol tisícky 

osôb zapojilo do predvoja Salaman-

drového sprievodu, medzi ktorý-

mi boli účastníci celoštátnych osláv, 

delegácie domácich a zahraničných 

baníckych, hutníckych a lesníckych 

škôl, ako aj delegácie domácich a za-

hraničných baníckych spolkov. Zo-

radenie a  koordinovanie predvoja 

zabezpečil Ing. Milan Ferenc. Vlast-

ný Salamandrový sprievod opäť veľ-

mi úspešne zorganizovala Ing. Dal-

ma Štepáneková.

Milan Durbák

Banícke podujatia Salamander 2016

Banskoštiavnické kultúrne 

leto zavŕšili aj v tomto roku 

Salamandrové dni. 

Miestne hotely, penzióny a reštau-

rácie sa opäť naplnili, do regiónu za-

vítali tisícky hostí, ktorí si užívali 

nielen atmosféru mesta, ale aj kul-

túrny program.

Už v stredu 7.9. 2016 sa v kine Aka-

demik premietali útržky zo starých 

kinožurnálov. Nechýbali v nich zá-

bery z  prvého výkopu Trate mlá-

deže, zaujímavosti z  Tabakovej to-

várne, Plety či Preglejky, ale aj 

spomienky na kultúrny a spoločen-

ský život v  meste. Zaujímavosťou 

bola sonda do revitalizácie mesta 

z 80tych rokov či dokument o Sala-

mandrovom sprievode z roku 1988.

Štvrtok 8.9. 2016 patril tradič-

nej vernisáži výstavy v  priesto-

roch Slovenského banského múzea 

a  šachtágu, pripravovaného v  réžii 

Banskoštiavnicko – hodrušského 

baníckeho spolku.

Piatok a sobota boli tradične hlav-

nými dňami podujatia. Oba dni sa 

tešili veľmi slušnej návštevnosti, 

ktorú podporilo aj netradične ho-

rúce počasie. Vrcholom akcie bol 

samotný Salamandrový sprievod, 

ktorý sledovalo mesto doslova na-

plnené na prasknutie. V kultúrnom 

programe na Námestí sv. Trojice 

sa predstavili miestne kapely (Ná-

cov kufor, +-40, Wuashica, Rusto 

& Pati B.), ale aj zaujímaví hostia 

(Gnomus, Juraj Hnilica, Silvayov-

ci). Hlavný program sledoval zrejme 

rekordný počet návštevníkov, ktorí 

si najprv spievali v ľudovom duchu 

s Kandráčovcami a neskôr aj s He-

xom, v  ktorého repertoári nechý-

bali najväčšie hity kapely. Sobot-

ný program bol zameraný na deti. 

Aj v  ňom nechýbali hviezdy – Ju-

raj Benčík, ktorý pôsobil v  legen-

dárnom Slnečnom cirkuse, divadlo 

Maškrta, Juraj Hrubovčák s progra-

mom o  hudobných nástrojoch, ale 

aj talenty z  Faber Dance School či 

detský srbský folklórny súbor na 

záver. Oba dni sa konal na námes-

tí aj trh, ktorý už k Salamandrovým 

dňom neodmysliteľne patrí.

Ako organizátori veríme, že si kaž-

dý z návštevníkov našiel v bohatom 

programe niečo pre seba. Naše po-

ďakovanie patrí partnerom poduja-

tia, najmä Fondu na podporu ume-

nia, pivovaru Steiger, Spectrum  

- Dušan Kollár,  spoločnosti US 

Steel, s.r.o., BBSK a  Rádiu Expres. 

Rovnako ďakujeme všetkým, ktorí 

akýmkoľvek pozitívnym spôsobom 

prispeli k  realizácii a zabezpečeniu 

celej akcie.

Rastislav Marko

Rekordná účasť 
na Salamandrových dňoch

Pozvánka
Srdečne pozývame Vás a Vašich 

priateľov na 5. ročník nesúťaž-

nej prehliadky záujmovo-umelec-

kej činnosti seniorov Seniorské ta-

lentárium. Podujatie sa koná pod 

záštitou primátorky Mesta Banská 

Štiavnica. Štvrtok, 22. 9. 2016 od 

10.00 hod. (prezentácia od 9.30 

hod.). Kultúrne centrum Banská 

Štiavnica, Kammerhofská 1 (za so-

chou A. Kmeťa, vedľa hotela Grand 

- Matej). Na Vašu účasť sa tešia účin-

kujúci a organizátori: BBSK – Po-

hronské osvetové stredisko Žiar nad 

Hronom – Pracovisko Banská Štiav-

nica, Klub dôchodcov v Banskej 

Štiavnici, Mesto Banská Štiavnica. 

Sponzori podujatia: Mesto Banská 

Štiavnica, primátorka Mgr. Nadež-

da Babiaková, Karol Kozák, s.r.o., 

Potraviny Ernek, Reštaurácia Galle-

ry, Galéria Banskoštiavnický betle-

hem, Diela a dielka slovenských vý-

tvarníkov, Suveníry Trotuart. Bližšie 

informácie na č.t.: 0915 819 989, 

mail: petrova@osvetaziar.sk.        POS
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1.ročník o "Putovný pohár 

starostu obce Píla/ZC/"

Obec Píla pri Žarnovici, kde je 

starostom rodák z  B.Štiavni-

ce - Eugen Čižmárik, žila v sobo-

tu 10.9. športom. V  organizač-

nej spolupráci s ŠK Atleti BS, sme 

zorganizovali bežecké preteky 

na počesť Gavrila Gryzlova. Prvý 

ročník, za výdatnej pomoci spon-

zorov, dopadol výborne. Bezmála 

stovka behuchtivých sa postavilo 

na štart a popasovali sa s kopcovi-

tými terénmi v okolí obce. Vďaka 

patrí Romanovi Cerulíkovi Kce-

ro, ktorý fi nančne zabezpečil pre-

teky.

Hlavnú kategóriu na 8,4km tra-

ti vyhral reprezentant Slovenska 

Peter Ďurec UMB B. Bystrica a za-

písal traťový rekord 29:07min. 

Druhý dobehol Dušan Krajčo-

vič z  Dukly B.Bystrica a  tretí Pe-

ter Kačáni z MAC Lučenec. Vete-

ránov nad 40 rokov ovládol Jaro 

Beňo z Atleti BS a kat. nad 50 ro-

kov vyhral Ľuboš Kováčik zo Sú-

ľova.

Ženy bežali 4,3km a  absolútne 

dominovala Ester Hortobágyiová 

20:00 min. z ŠK Atleti BS.

Ďalšie umiestnenia bežcov z 

ŠK Atleti BS:

Muži: Jozef Gibala 5.miesto, To-

máš Počai 7.miesto a Timotej Hu-

dec 10. miesto.

Nad 40 rokov: Róbert Prefertus 

5.miesto.

Dorastenci: prvý Marko Ján, 

druhý Ursíny Peter a 8.miesto 

Patrik Klein.

Dorastenky: 2.miesto Terézia 

Švenková.

II. stupeň: Jurica Juraj dobehol 

na 3.mieste a u dievčat Barbo-

ra Švenková skončila druhá, Lola 

Soldanová štvrtá a Adelka Prefer-

tusová na 5.mieste.

I. stupeň: 4.miesto Andrej Šram-

ko, siedmy Jakub Škoda a  na 

8.mieste dobehol Patrik Blaško.

Poďakovanie patrí Janke Tynko-

vanovej za fi nančnú pomoc pre 

ŠK Atleti BS.

Projekt ŠK Atleti BS je realizo-

vaný za fi nančnej pomoci Mesta 

Banská Štiavnica.

Róbert Petro

Memoriál Gavrila Gryzlova

Úspešní Atleti BS  foto Archív autora 

V. liga skupina "C"

6. kolo hralo sa 10.9.2016

Sitno Banská Štiavnica - ŠK 

Hrochoť 2:1 (1:1)

Góly: 21.min. Šima, 56. min. Kmi-

niak

ŽK: Číž, Kmeť, Kuma

Počet divákov: 60

Zostava: Kraják – Číž, Hanz-

lík P., Kuma (82.Žikla), Javorský 

(41.Adamov), Beňadik, Barák N., 

Kmeť, Sásik, Kminiak, Šima (78.

Nedoroščík)

Na zápas sme nastúpili bez 5 hrá-

čov základnej zostavy, ktorých ne-

účasť bola na ihrisku cítiť. I tak sa 

nám podarilo v priemernom zápa-

se získať tri body, ktoré sme ťažko 

vydreli. Po úvodnom hvizde sa ako 

prví dostali do šance hostia, ale ich 

strelu vyhlavičkoval Číž z bránkovej 

čiary. Do vedenia sme išli v 20.min. 

gólom Šimu, ktorý z pravej stra-

ny krížnou strelou po zemi otvoril 

skóre zápasu. Ten istý hráč sa oci-

tol vo vyloženej šanci i v 26.min., 

keď sám pred brankárom zakon-

čoval strelou, ktorú brankár hostí 

vyrazil. Hostia po zaváhaní v našej 

obrane vyrovnali strelou z malého 

vápna. Po prestávke si na loptu v 

48.min. nabehol znovu Šima a z 10 

m hlavou nedal gól. V 55.min. pri-

šla najkrajšia akcia zápasu, ktorá 

bola i gólovo zakončená. Kminiak 

sa na polovici ihriska dostal k lopte, 

pri hral ju dobre hrajúcemu Šimo-

vi, ktorý ho peknou kolmou prih-

rávkou uvoľnil a Kminiak obišiel i 

brankára a strelil do prázdnej brá-

ny gól. Po tomto góle to boli hos-

tia, ktorí boli iniciatívnejší a vypra-

covali si i dve gólové šance. Najskôr 

sa čarovným zákrokom predvie-

dol Kráják, na ktorého šiel z pravej 

strany útočník hostí, náš brankár 

jeho strelu nohami vyrazil. Ďal-

šiu veľkú gólovú šancu mali hostia 

v 80.min., ich hráč sa ocitol sám v 

našom pokutovom území, no jeho 

strela minula našu bránu. Hostia sa 

snažili o vyrovnanie do poslednej 

minúty,no našim hráčom sa poda-

rilo výsledok udržať a po dvoch pre-

hrách znovu získať tri body.

VII. liga

6. kolo Sitno Banská Štiavnica "B" - 

voľno

Kto? Kedy a S kým?

V. liga spina "C"

7. kolo hrá sa 18.9.2016 o 15.00 

hod.

OŠK Lieskovec - Sitno Banská 

Štiavnica "A"

VII. liga - II. trieda OBFZ ZH

7. kolo hrá 17.9.2016 o 15.00 hod.

Sitno Banská Štiavnica "B" - FK 

Malá Lehota

1. kolo dohrávka hrá sa 15.9.2016 

o 15.00 hod.

TJ Ostrý Grúň - Sitno Banská 

Štiavnica "B"

II. liga starších a mladších žiakov

7. kolo hrá sa 15.9.2016 o 10.00 

hod. a 12.00 hod.

FK FC Baník Veľký Krtiš - Sitno 

Banská Štiavnica

2. kolo hrá sa 15.9.2016 o 10.00 

hod. a 12.00 hod.

Sitno Banská Štiavnica - MFK Nová 

Baňa

Ivan Javorský

Doma sme vydreli tri body

Republikový 
šampionát 
v triatlone

V  sobotu, 10.9. sa v  Hurbanove 

uskutočnili MSR v  šprint triatlo-

ne. Pretek bol zaradený aj do Slo-

venského pohára. Na štart nastú-

pilo 151 pretekárov, vzdalo 21, 

súťažili všetci lepší v tomto športe 

okrem Riša Vargu. Kvalitu prete-

kov zvýšili aj českí pretekári. V ab-

solútnom poradí bol najrýchlejší 

M. Verbovský z  Levíc. V  kategó-

rii M31-35 rokov štartoval aj To-

máš Nemčok z Klubu moderného 

trojboja Banská Štiavnica, do cie-

ľa dobehol na výbornom 2. mies-

te a vybojoval striebornú medailu, 

súčasne bodoval aj v SP. Sezóna sa 

ukončí súťažou v Bratislave 31.9.

Vlado Nemčok KMT 

Futbal
II.liga MŽ U13 skupina JUH FK 

Sitno Banská Štiavnica 2:1 FTC 

Fiľakovo. Góly: Filip Kniebügl 1:0, 

Miloš Meliš 2:0. Bol to zápas bran-

károv, naši elitní strelci si postup-

ne vylámali zuby. Súperov bran-

kár podával svoj životný výkon, 

ešte šťastie, že máme aj druhú 

vlnu strelcov, ktorí dnes rozhod-

li. Ťažké nohy po Salamandri nás 

brzdili celý zápas.

II.liga SŽ U15 skupina JUH

FK Sitno Banská Štiavnica 0:6 

FTC Fiľakovo. Chlapci sa do pol-

času snažili a s druhým celkom 

tabuľky hrali vyrovnanú partiu. 

Žiaľ, po ľahko inkasovaných gó-

loch sme prestali hrať a prehrali.

Richard Neubauer

Poďakovanie
Banskoštiavnickým hasičom.

Touto cestou sa chcem poďako-

vať banskoštiavnickým hasičom 

za pomoc nie pri hasení požiaru, 

ale za odstránenie prsteňa z môj-

ho opuchnutého prsta. O  pomoc 

som ich požiadala s vedomím, že 

sú to „machri“ a poradia si v každej 

situácii. Nemýlila som sa. Z ich úst 

som nepočula výhovorku nedá sa, 

obráťte sa na lekársku pohotovosť, 

nie je to v náplni našej práce, a po-

dobne, ako to z  mnohých miest 

často počujeme. Za vykonanú prá-

cu nechceli prijať žiadnu odmenu. 

Ešte raz srdečne ďakujem.

Nemčoková Ľudmila
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služby

inzercia

 Dám do prenájmu 2-izbový byt 

na Križovatke pri Bille, tel. kontakt: 

0905 491 034

 Dám do prenájmu RD v Banskom 

Studenci, tel.č.: 0907 712 460

  Predám záhradku s chatkou, 

tel.č.: 0902 552 009

  Staviam kamenné múry, klenby, 

podlahy a iné podľa požiadaviek, 

cena za m² od 35,-Eur. Kontakt: 

0904 845 562

  Klampiarske práce od 6€/m2, 

podľa druhu krytiny. Tel.č.: 0903 

821 370

  Kameň a štrky pre cesty a zakla-

danie stavieb. Kameňolom Šobov 

Banská Štiavnica, tel.č.: 0911 343 

051

reality

prácappppppppppppp

  Prijmeme pracovníka/čku na we-

llness recepciu do Salamandra Re-

sort, Hodruša-Hámre. Pozícia je 

vhodná aj pre absolventov, masér, 

fyzioterapeut. Info na tel.č.: 0908 

941 617, e-mail: wellness@sala-

mandraresort.sk

  Prijmeme recepčnú do hotela Sa-

lamander. Bližšie info: 0908 878 

664, e-mail: hotelsalamander@

gmail.com

 Hotel Grand Matej prijme čašní-

kov - aj brigádnikov, pomocnú silu 

do kuchyne, nevyučených zaškolí-

me, tel.č.: 0903 518 316

TEPOVANIE TEPOVANIE 
KOBERCOV A SEDAČIEKKOBERCOV A SEDAČIEK

MOBIL – 0907 760 960MOBIL – 0907 760 960

U nás máte pizze už od 2,50 € 
a denné menu od a denné menu od 2,80 €.2,80 €. 
Rozvoz v Banskej Štiavnici Rozvoz v Banskej Štiavnici 
zdarma. Objednávky tel.č.: zdarma. Objednávky tel.č.: 

045/6920202045/6920202 alebo  alebo 
online www.blackm.sk.online www.blackm.sk.

á ž

Inzerujte aj vy v 
Š  avnických novinách

Drieňová - centrum
Centrum - Povrazník

Povrazník - Drieňová
Jedna cena za 1,50 Eur

Tel.č.: 0902 852 999
(platí len na tel. obj. v prac. dni 

od 7 - 18:00 hod.)

TAXI

PREDAJ  KRMÍV PREDAJ  KRMÍV 

pre ošípané, králiky, brojlery, pre ošípané, králiky, brojlery, 
nosnice, morky, husi, kačicenosnice, morky, husi, kačice

Ľubomír Pelachy, Ľubomír Pelachy, 
tel. kontakt:tel. kontakt: 0910 962 247 0910 962 247

Adresa predaja:Adresa predaja: 
Horná Huta 1635, Banská ŠtiavnicaHorná Huta 1635, Banská Štiavnica

Prenčov 234Prenčov 234

MUDr. Renáta Podobenová. Gynekologicko- pôrodnícka ambulancia  

Poskytovateľ: Lakme, s.r.o., Dolná 906/33 Banská Štiavnica 

Miesto prevádzkovania: Križovatka 3, Banská Štiavnica (budova Ametystu)

Telef. číslo: 045/53 221 35
PONDELOK ,UTOROK, PIATOK Kremnica Dolná 21 (045/ 53 82 777)

STREDA  7,30 - 12,00      12,30 - 14,30.          ŠTVRTOK  7,30 - 12,00      12,30 - 14,30

Prestávka na obed od 12,00 - 12,30. Pacientky na vyšetrenie objednávame.

Ponuka služieb:Ponuka služieb:

- vyvetvovanie stromov a kríkov, - vyvetvovanie stromov a kríkov, 
strihanie živých plotov, kosenie strihanie živých plotov, kosenie 
a vyžínanie trávnikov, drvenie a vyžínanie trávnikov, drvenie 
záhradného odpadu, pílenie záhradného odpadu, pílenie 
stromov, štiepanie a sekanie stromov, štiepanie a sekanie 

dreva, realizácia a poradenstvo dreva, realizácia a poradenstvo 
jednoduchej architektúry záhrad. jednoduchej architektúry záhrad. 

Kontakt: 0917 994 380.Kontakt: 0917 994 380.


