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INZERCIA

Od 1.9.2016 nastúpil do funkcie 

riaditeľa Úradu práce, sociál- 

nych vecí a rodiny Banská 

Štiavnica Ing. Peter Zorvan, 

PhD., ktorý dovtedy zastával 

pozíciu zástupcu riaditeľa 

Slovenského banského 

múzea v Banskej Štiavnici a 

vystriedal na tomto poste Ing. 

Štefana Šuleka. 

V tejto súvislosti sme mu položili 

pár otázok:

1. Pán riaditeľ, predstavte sa na-

šim čitateľom:

Momentálne zastávam funkciu ria-

diteľa ÚPSVR Banská Štiavnica, 

mám 56 rokov. V súčasnosti som 

ženatý a mám tri dospelé deti. Štu-

doval som na SVT Strojnícku fakul-

tu v  Bratislave. V  roku 2006 som 

získal titul „PhD“ – vedecko – akade-

mickej hodnosti na TU v Košiciach.

2. Čo by ste chceli zmeniť v sú-

vislosti s klientmi a verejnos-

ťou?

Po troch rokoch sústredeného úsilia 

primátorky nášho mesta Mgr. Nadež-

dy Babiakovej od júla má naše mesto 

opäť záchranku s lekárom. 

Pýtam sa tu a  na tomto mieste – 

komu to vadí, keď ešte v júli Rádio Slo-

vensko zaostrilo svoju pozornosť prá-

ve na Banskú Štiavnicu. Bola  o tom 

veľmi podrobná reportáž v Rádiu Slo-

vensko 8.9.2016 od 14:18 hod. Exis-

tenciu záchranky nespochybnil nielen 

redaktor Rádia Slovensko, ale aj ana-

lytik z INEKO Dušan Zachar. V pod-

robnej reportáži záchranku obhajova-

la síce rukolapnými argumentmi naša 

primátorka, ale keďže Ministerstvo 

zdravotníctva SR pripravuje optimali-

záciu siete poskytovateľov zdravotnej 

starostlivosti, zaujímal ma teda   ná-

zor ministra zdravotníctva SR v tejto 

súvislosti, ktorý je z toho istého dňa, 

kedy odznela reportáž v  Rádiu Slo-

vensko, teda zo dňa 8.9.2016. Doslov-

ne povedal: Tomáš Drucker, minis-

ter zdravotníctva SR:

„Pripravujeme optimalizovanú sieť posky-

tovateľov zdravotnej starostlivosti, kde 

mapujeme na jednej strane aj nemocnice, 

aj špecializovanú ambulantnú sieť pohoto-

vostí na základe reálneho administratív-

neho oddelenia tak, aby reflektovala reál-

ne - súčasné i budúce potreby obyvateľov. 

Pre nás je prioritou zadefinovať systém 

pohotovostí, urgentných príjmov a prepo-

jenia so záchrannou zdravotnou službou. 

Možno koncom roka budeme mať nejaký 

návrh. Skôr, ako pôjdeme do akejkoľvek 

realizácie, budeme to veľmi dôsledne hod-

notiť akým spôsobom máme zabezpečenú 

práve tú prvú časť, to znamená systém do-

stupnej neodkladnej zdravotnej starostli-

vosti.“

Slová ministra zdravotníctva sú zatiaľ 

viac-menej len vo všeobecnej polohe. 

Potešilo ma, keď som sa však dozve-

del, že naša primátorka aj v tejto zále-

žitosti už od nástupu ministra do jeho 

funkcie s ním systematicky komuni-

kuje. Dúfam, ešte v  tejto súvislosti, 

že minister zdravotníctva vezme do 

úvahy aj jej opodstatnené argumenty, 

ktoré mu osobe odovzdala a zároveň 

prezentovala na sneme ZMOS.

Ján Novák

Nový riaditeľ Úradu práce, 
sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica

Záchranka v meste – realita a prognóza

3.str.

30. september − 2. október 2016
Banská Štiavnica − centrum mesta

Miroslav Lajčák 
takmer v cieli

Dňa 9.9.2016 sa uskutočnila po-

sledná, 4. prezentácia kandidá-

tov na post generálneho tajomní-

ka OSN v Bezpečnostnej rade OSN 

v  New Yorku. Aj v  tomto kole sa 

„náš“ kandidát Miroslav Lajčák, mi-

nister zahraničných vecí a  európ-

skych záležitostí SR, umiestnil na 

2. mieste. V októbri sa defi nitívne 

rozhodne, kto bude túto najprestíž-

nejšiu celosvetovú funkciu zastá-

vať. Najdôležitejšie je to že, hlavné 

slovo s právom veta budú mať USA 

a Rusko. Ak Miroslav Lajčák je pri-

jateľný pre USA, niekoľkonásobne 

to platí o Rusku, pretože v Moskve 

absolvoval vysokoškolské štúdiá 

a dodnes má s vrcholnými predsta-

viteľmi Ruska mimoriadne dobré 

vzťahy. Nakoniec ešte dodávam, že 

tento absolvent banskoštiavnické-

ho gymnázia pre prípravu študen-

tov na štúdium v zahraničí, má stá-

le nielen mimoriadne vrelý vzťah 

k nášmu mestu, ale zvlášť k našej 

primátorke, čo by určite bolo na 

osoh aj pre naše mesto v prípade, 

že Miroslav Lajčák bude zvolený za 

šéfa OSN. Ján Novák
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z programu
primátorky

19. 9.

O skanzene, Novom zámku, 

Kammerhofe i Klopačke

Všetky tieto, aj vo svete známe do-

minanty Banskej Štiavnice, ktoré 

sú neodmysliteľne spojené so sve-

toznámym Slovenským banským 

múzeom ale aj sú neodmysliteľnou 

súčasťou nachádzajúcou sa v  Zo-

zname svetového dedičstva UNE-

SCO, majú mimoriadne pozoru-

hodnú históriu. O všetkých týchto 

unikátnych a  jedinečných pamäti-

hodnostiach totiž platí, že ich pozo-

ruhodná novodobá história sa za-

čala písať presne pred polstoročím.

Takže, ako to teda bolo pred 50 

rokmi?

Nuž veru o  našom chýrečnom 

skanzene (ofi ciálne o  Banskom 

múzeu v prírode) vtedy ešte nebo-

lo ani chýru ani slychu. Areál nie-

kdajšej šachty Ondrej, pod hrádzou 

tajchu Klinger bol pokrytý len stro-

mami a kríkmi. Aj vstup do štôlne 

Bartolomej bol dômyselne zasypa-

ný a boli len dohady, kde sa presne 

nachádza, nehovoriac už o tom, že 

štôlňa i obzor Ján boli na mnohých 

miestach zavalené. Neexistoval ani 

areál baníckej ľudovej architektú-

ry z viacerých oblastí Slovenska na 

Prachárni. Neďaleko pod Prachár-

ňou stál len starodávny, ošumelý 

a čím ďalej, tým viac chátrajúci nie-

kdajší sklad pušného prachu – pre 

málo zainteresovaných vyvoláva-

júceho historické reminiscencie na 

svetoznámy odstrel hornín v Hor-

nej Bieberovej štôlni 8.2. roku Pána 

1627. Nehovorím už o tom, že pod-

zemné i  nadzemné priestory bolo 

treba najprv dostať do vlastníctva 

banskoštiavnického múzea.

Nový zámok bol nielen v  havarij-

nom stave, ešte aj jednotlivé pod-

lažia boli vybrakované a  navyše 

aj zďaleka pôsobil svojou ošarpa-

nosťou nielen žalostne, ale aj od-

pudzujúco. Podobne v  havarijnom 

stave bol Kammerhof, hoci tam 

sídlilo riaditeľstvo banskoštiav-

nického závodu Rudných baní, ale 

aj staručká chátrajúca a ošarpaná 

Klopačka, akoby čakala na svoje ani 

nie trochu slávne dožitie. Málo boli 

platné aj tie najúžasnejšie historic-

ké reálie o  Kammerhofe, Novom 

zámku i  Klopačke, že Kammerhof 

bol nielen sídlom hlavných komor-

ských grófov, pod ktorých správu 

patrila celá stredoslovenská ban-

ská oblasť, že hlavní komorskí gró-

fi  stáli na čele svetoznámej Baníckej 

akadémie, ktorú založila Mária Te-

rézia už v roku 1762 a ktorá mala 

charakter prvej vysokej školy tech-

nického charakteru na svete. Nové-

mu zámku z roku 1571 nepomohlo 

k  nadobudnutiu jeho niekdajšie-

ho prenádherného vzhľadu ani to, 

že sa významnou mierou zaslú-

žil nielen o  to, že Banská Štiavni-

ca, ale aj ďalšie stredoslovenské 

banské mestá neboli nikdy dobyté 

od Turkov v 16. – 17. storočí. Klo-

pačke z  roku 1681 tiež vôbec ne-

bola nápomocná jej niekdajšia stá-

ročná, unikátna a neodmysliteľná 

previazanosť na najvýznamnej-

šie udalosti mesta, širokospektrál-

nej baníckej society, ale aj veľaváže-

nej akademickej obce – profesorov 

a  študentov svetoznámej bansko-

štiavnickej Baníckej akadémie. Ani 

banskoštiavnický závod Rudných 

baní, ani mesto Banská Štiavnica 

neboli vstave realizovať grandiózne 

plány v súvislosti s budúcou výstav-

bou  skanzenu, či s rekonštrukciou 

a následným expozičným využitím 

Kammerhofu, Nového zámku, ako 

aj Klopačky. Jediný možný realizá-

tor, ktorý pripadal do úvahy bolo 

banskoštiavnické múzeum, kde 

toto všetko sa začalo systematic-

ky realizovať presne pred pol sto-

ročím...

Ján Novák

Banskoštiavnické reminiscencie

11.9.2016 odznelo z viacerých 

médií, že niekdajší prezident 

Slovenskej republiky Rudolf 

Schuster dostal mimoriadne 

vzácne medzinárodné 

ocenenie – stal sa čestným 

občanom Debrecínskej 

Univerzity v Maďarsku, kde 

súčasne mu udelili v poradí už 

41. čestný akademický titul 

doktor honoris causa, pričom 

čestné členstvo tejto univer-

zity zatiaľ táto alma mater 

udelila len rodine Habsbur-

govcov! 

V médiách samozrejme nebolo uve-

dené, že je aj čestným občanom 

nášho mesta za jeho mimoriadne 

zásluhy pri počiatočnom presadzo-

vaní predstaviteľov nášho mesta 

už v  roku 1990, kedy bol predse-

dom Slovenskej národnej rady zá-

pisu Banskej Štiavnice do Zozna-

mu svetového dedičstva UNESCO. 

Bolo totiž treba v prvom rade pre-

svedčiť Ministerstvo kultúry SR 

a následne Štátny ústav pamiatko-

vej starostlivosti a  ochrany príro-

dy v Bratislave, aby sa zhostil tejto 

úlohy a  pripravil potrebné materi-

ály do UNESCO. Dodnes rád spo-

mínam, ako nás viacerých Štiav-

ničanov, pričom zdôrazňujem, že 

zo širokospektrálneho odborného 

ako aj politického spektra, viackrát 

vrelo prijal a spravil všetko potreb-

né na ministerstve kultúry SR a ná-

sledne v Štátnom ústave pamiatko-

vej starostlivosti a ochrany prírody. 

Potom sa už mohlo naplno rozbeh-

núť všetko to, čo nakoniec viedlo ku 

zápisu historického mesta Banská 

Štiavnica a  technických pamiatok 

v  okolí mesta do Zoznamu sveto-

vého dedičstva UNESCO, čo sa sta-

lo v decembri 1993.

Ján Novák

Medzinárodná pocta 
Rudolfovi Schusterovi

Kurz 
paličkovanej čipky.

Zaujíma vás technika paličkova-

nia vzorov krásnych čipiek sta-

rých mám? Máte šancu zúčastniť 

sa kreatívneho kurzu paličkovania 

a osvojiť si jednoduché aj zložitej-

šie typy tohto starobylého remes-

la. Začíname 6.10. o 17:00 hod. 

v Kultúrnom centre Mesta Banská 

Štiavnica - Kammerhofská ul.č.1. 

Kurz vedie Gabriela Kravcová. 

Všetky pdrobnosti v deň otvore-

nia kurzu.

Zuzka Patkošová, odd.KŠaMK

Pozvánka 
na vernisáž výstavy Štiavnické 

chuťovky. 

Výstava miestnych umelcov a re-

meselníkov. Dielo a jeho materiál. 

Kultúrne centrum Mesta Banská 

Štiavnica 29.9.2016-31.10.2016

Vernisáž: 29.9.2016 o 17:00 

hod.

Zuzka Patkošová, odd.KŠaMK

 Účasť na otvorení výstavy Sve-

tové dedičstvo očami detí 2016 

v Galérii Deák 17 v Budapešti. 

20.9.

  Práca v meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

 Redakčná rada VIO TV.

 Účasť na slávnostnom otvorení 

jubilejného akademického roka 

2016/2017 na Fakulte archi-

tektúry Slovenskej technickej 

univerzity v Bratislave pri príle-

žitosti 40. výročia založenia FA 

STU a 70. výročia začiatku vý-

učby architektúry na STU a na 

Slovensku.

21.9.

  Práca v meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

  Spolufi nancovanie a prípra-

va nových projektov pre zís-

kanie dotácií na úseku kultú-

ry, športu a úpravy verejných 

priestranstiev.

22.9.

  Práca v meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

 Zasadnutie Predstavenstva 

OOCR.

  Pracovné rokovanie v Banskej 

Bystrici k zabezpečeniu fi nan-

covania úprav Domova Márie.

23.9.

  Práca v meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám

  Príprava programu plánovanej 

návštevy prezidenta SR v Ban-

skej Štiavnici.

  Posledná rozlúčka s občian-

kou nášho mesta pani Boženou 

Petríkovou.

Andrea Benediktyová
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V  prvom rade vysvetliť 

verejnosti pojem klient, aby ich ve-

rejnosť nezatracovala. Takže klient-

mi na našom úrade sú momentálne 

uchádzači a záujemcovia o zamest-

nanie, mladé rodiny s deťmi, štu-

denti a ich rodičia, občania so zdra-

votným postihnutím, občania 

ohrození stratou zamestnania, za-

mestnávatelia, osoby samostatne 

zárobkovo činné, cudzinci, občania 

EÚ a  ich rodinní príslušníci, teda 

klientom úradu môže byť každá 

osoba pohybujúca sa na trhu práce 

v rámci Slovenskej republiky, alebo 

sa na vstup na trh práce pripravuje.

3. Aké sú vaše priority pri vede-

ní Úradu práce, sociálnych vecí a 

rodiny v Banskej Štiavnici?

Našou prioritou a  prvoradou čin-

nosťou je sprostredkovanie vhod-

ného zamestnania uchádzačom 

a záujemcom o zamestnanie, s čím 

súvisí vedenie evidencií o  UoZ, 

o  voľných pracovných miestach 

a  zamestnávateľoch vo svojom 

územnom obvode, rozhodovanie 

o (ne)zaradení do evidencie UoZ 

a následne o ich vyradení z eviden-

cie UoZ v ideálnom prípade do za-

mestnania, alebo z dôvodu začatia 

vykonávania SZČ. Dôležitú súčin-

nosť tvorí poskytovanie informácií 

zamestnávateľom o  možnostiach, 

ktoré im ponúka zákon o službách 

zamestnanosti, o ich právach a po-

vinnostiach a  kontrola dodržiava-

nia povinností. Nezastupiteľnou 

činnosťou je poskytovanie infor-

mačno-poradenských služieb a od-

borných poradenských služieb a re-

alizácia projektov a  programov 

zameraných na zlepšenie situácie 

na trhu práce v  regióne. Rovnako 

dôležitou oblasťou sú pre nás so-

ciálne veci a rodina, kde v podsta-

te poskytujeme príspevky od naro-

denia dieťaťa, cez podporu občanov 

so zdravotným postihnutím a  po-

moci rodinám nachádzajúcich sa 

v zložitých životných situáciách.

4. Máte stanové ciele?

Mojím cieľom je zintenzívnenie 

spolupráce so zamestnávateľmi, 

samosprávou a  neštátnymi sub-

jektmi. Poskytovanie informá-

cií v maximálnej možnej miere pre 

všetkých klientov.

5. Čo by ste chceli odkázať všet-

kým tým, ktorí prichádzajú do 

styku s UPSVR?

Uvedomujem si, že na náš úrad pri-

chádzajú klienti v  zložitých život-

ných situáciách, dožadujú sa od za-

mestnancov úradu pomoci, no v 

niektorých situáciách majú zamest-

nanci platnou legislatívou zviazané 

ruky. Chcel by som napriek tomu 

ubezpečiť všetkých klientov, že za-

mestnanci úradu sa v  maximálnej 

možnej miere budú snažiť pomôcť. 

Preto by som požiadal našich klien-

tov o trpezlivosť a zhovievavosť pri 

ich riešení životných situácii.

Za rozhovor poďakoval, poprial na 

tomto poste veľa úspechov a spo-

kojných klientov

Michal Kríž

NOVINKY

�1.str.

Vážená a milá pani primátorka,

ďakujem Vám za krásne okamžiky, 

ktoré som prežila v Banskej Štiavnici.

Lívia Klausová, veľvyslankyňa 

Českej republiky v SR 

Vážená pani primátorka, 

vážení členovia mestského za-

stupiteľstva,

som poctený a vďačný z udelenia 

významného ocenenia „Výročná cena 

mesta Banská Štiavnica“.

Vážim si Vašu dôveru a rozhodnu-

tie, ktorým ste ocenili moju prácu a 

pôsobenie v meste.

Chcem zároveň poďakovať za všet-

ku pomoc a priazeň, ktorú som 

dostal od Vás, členov mestského 

zastupiteľstva a pracovníkov Mest-

ského úradu pri mojich pracovných 

aktivitách pri vedení a spravovaní 

pracoviska Lesníckeho výskumné-

ho ústavu v Banskej Štiavnici, ako aj 

v osobnom živote.

Prajem v tento sviatočný a slávnost-

ný deň všetkým pevné zdravie, dob-

rú rodinnú aj pracovnú pohodu a 

veľa zdaru pri riadení a ďalšom roz-

voji nášho mesta. S úctou 

Juraj Varínsky

Poďakovania

Nový riaditeľ Úradu práce, sociálnych 
vecí a rodiny Banská Štiavnica

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

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 energetika - Distribúcia, a.s.. 

Bez el. energie budú v Banskej 

Štiavnici:

- 26.9.2016 v čase od 7:30 – 15:30 

hod. na ulici: Strieborná

- 27.9.2016 v čase od 7:30 – 15:30 

hod. na ulici: Počúvadlianske Ja-

zero

- 20.10.2016 v čase od 8:30 – 

14:30 hod. na ulici: Brezová, Na 

Mária šachtu, Obrancov mieru a 

Rakytová.

Ďakujeme za porozumenie!

Pavol Pekár, SSE - Distribúcia, a.s.

Mestská knižnica

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

Dňa 20. septembra 2016 sa pri-

mátorka mesta Banská Štiavni-

ca Mgr. Nadežda Babiaková spolu 

so zástupcom primátorky Ing. Ma-

riánom Zimmermanom na pozva-

nie zúčastnili slávnostného otvore-

nia jubilejného akademického roka 

2016/2017, ktoré sa konalo pri prí-

ležitosti 40. výročia založenia Fa-

kulty architektúry Slovenskej tech-

nickej univerzity v Bratislave a 70. 

výročia začiatku výučby architektú-

ry na STU na Slovensku. 

Slávnostné otvorenie sa uskutoč-

nilo v aule prof. Emila Beluša FA 

v Bratislave. Pri tejto príležitosti 

mimo vyjadreného úsilia bol pri-

mátorke mesta Banská Štiavni-

ca odovzdaný pamätný list, ktorý 

je výrazom vďaky a uznania za dl-

horočnú spoluprácu s FA STU Bra-

tislava. STU v  Bratislave v  našom 

meste úspešne zrekonštruovala 

dva historické objekty na Radnič-

nom námestí č. 3 a  č. 2. V  oboch 

objektoch sú zriadené laboratóriá 

na výskum modernou technikou, 

laboratórium pre digitálnu doku-

mentáciu a  simuláciu architekto-

nického dedičstva a  vzdelávacie 

a vedecko – výskumné centrum FA 

STU v Banskej Štiavnici.

Rekonštrukciou oboch objektov 

vznikol priestor pre ďalšie oblasti 

štúdia ako sú letné univerzity, di-

zajnérske workshopy, kresliarske 

stretnutia a pod., k čomu architek-

tonické skvosty mesta slúžia ako 

živá učebnica. Rekonštrukcia tiež 

prispela k zlepšeniu výrazu histo-

rického centra a  oživenia centra 

mesta. ŠN

40 rokov Fakulty architektúry STU 
v Bratislave
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Slováci triedia málo. Hovoria 

to výsledky štúdií európskeho 

štatistického úradu Eurostat. 

Z celkového odpadu putuje len asi 6 

% na recykláciu, 12 % končí v spa-

ľovni, 6 % sa kompostuje, ale až 76 

% končí na skládkach. Často aj nele-

gálnych. Táto štatistika radí Sloven-

sko na chvost EÚ v nakladaní s od-

padom.

Farebná abeceda triedenia

Nový zákon o odpadoch priniesol 

štyri základné farby kontajnerov. 

Žltá je určená na plasty, modrá na 

papier, zelená na sklo, červená na 

kovy. Zákon však povoľuje, aby sa 

viaceré komodity triedili spolu, do 

jedného kontajnera. Závisí to od 

technickej infraštruktúry a  zave-

deného systému v  tom-ktorom re-

gióne. Zákon napríklad povoľuje 

spoločný zber plastov, kovov a ná-

pojových kartónov, takže na niekto-

rých miestach by ste márne hľada-

li tieto farby kontajnerov. Aby ste si 

boli istí, čo kam môžete vhodiť, naj-

lepším spôsobom je prečítať si štít-

ky priamo na zberných nádobách. 

Tie musia obsahovať presné infor-

mácie o tom, čo všetko do konkrét-

nych nádob patrí. 

Plastovú fľašu zošliapnuť

Mnohé plastové obaly sú objemné, 

zaberajú značnú časť v  kontajne-

roch. Preto skôr než vhodíte plas-

tové fľaše alebo nápojové kartóny 

do kontajnera, zmenšite ich objem. 

Napríklad zošliapnutím. Oba-

ly z potravín nie je potrebné umý-

vať úplne do čista, tým by ste boli 

z hľadiska plytvania vody neekolo-

gickí, skôr tu hrá rolu zápach, hlo-

davce a možné nákazy. Pri recyklácii 

plasty prejdú čistiacim procesom. 

Nemali by však byť hrubo znečiste-

né od mastných olejov či pást, ne-

bezpečných látok, zeminy a farieb. 

Do plastov patria číre aj farebné fó-

lie, vrecká,  igelitové tašky, fľaše a 

fľaštičky z kozmetických a čistiacich 

prípravkov, vrecká z mlieka, obaly z 

jogurtov, vedrá, či obaly z CD. Do žl-

tej nádoby môžete pokojne hodiť aj 

polystyrén, ktorý vám zostal doma 

po nákupe elektroniky a  iných to-

varov. Ak je nadrozmerný, odneste 

ho na najbližší zberný dvor. Určite 

však do plastov nepatria pneuma-

tiky, duše z bicyklov a iné gumené 

predmety.

Papier náš odveký, nehádzať 

zmoknutý

Papier je možné recyklovať 5 až 7 

krát za sebou. Triedime ho suchý 

a čistý. Do modrého kontajnera ur-

čeného na papier môžete vhadzovať  

papierové obaly, noviny, časopisy, 

knihy bez pevnej väzby, zošity, lis-

ty, kancelársky papier, lepenku, pa-

pierové krabice (zošliapnuté), roz-

ložené kartóny, katalógy, letáky, 

plagáty, obálky, pohľadnice, ba aj 

krepový papier. Nepatria sem však 

nápojové kartóny, silne znečistený 

či mastný papier, papier s hliníko-

vou fóliou, voskovaný papier, oba-

ly na mrazené potraviny, škatuľky 

od cigariet (s výnimkou kartónovej 

časti), kopírovací papier či termopa-

pier (používaný najmä na účtenky). 

Mokrý papier rýchlo plesnivie, pre-

to ho netriedime.

Sklo do zelených kontajnerov

Vratné fľaše sú už dnes na ústupe. 

Napriek tomu je dôležité sklo zhod-

nocovať. Je to totiž surovina, kto-

rú možno recyklovať donekonečna. 

Do kontajnera so sklom môžete uk-

ladať rôzne sklenené nádoby, fľaše, 

poháre, fľaštičky z kozmetiky či lie-

kov (samozrejme bez plastových či 

kovových uzáverov), sklenené črepy 

alebo okenné sklo bez rámov. Do 

zeleného kontajnera však nepat-

ria zrkadlá, pozlátené a  pokovova-

né sklo, žiarovky a žiarivky, drôtené 

sklo, autosklo, technické sklo, sklo 

s  obsahom chemických látok, TV 

obrazovky a monitory, porcelán, ke-

ramika, dymové sklo a ani plastové 

štuplíky a korky zo sklenených fl iaš.

Kovové, ale nie objemné

Ako sme už spomínali, kovové oba-

ly je možné zbierať spolu s  plasta-

mi a nápojovými kartónmi. Ak teda 

v  svojom meste alebo obci nenáj-

dete samostatný červený kontaj-

ner, vhadzujte kovové obaly pod-

ľa zásady: najprv prečítať štítky na 

nádobách a  hodiť odpad do správ-

nej zbernej nádoby. Do červeného 

kontajnera môžete vhadzovať ple-

chovky, konzervy, kovové súčiast-

ky, drôty a káble (bez bužírky), alo-

bal či starý kovový riad. Konzervy a 

plechovky pred vyhodením do ná-

doby je vhodné vypláchnuť, aby v 

nich nezostali zvyšky jedál. Nepat-

ria sem však tuby z krémov a pást, 

chemicky znečistené kovy, mäkké 

vrecká z  kávy a  instantných polie-

vok. 

V triedení nám poradí  www.trie-

dime.sk 

Umývate si zuby, minula sa vám 

pasta a vy sa rozhodujete kam s tu-

bou? Do komunálu? Do žltého kon-

tajnera? Alebo ste si s priateľmi na 

párty objednali pizzu a  papierový 

obal z  nej je mastný? Kam s  ním? 

Pre takých, ktorí si odpoveďou nie 

sú istí, pripravila spoločnosť ENVI 

- PAK špeciálnu webovú stránku 

www.triedime.sk, ktorá nielen in-

štruuje, kam s ktorým druhom od-

padu, ale odhaľuje „život“ odpadu po 

jeho vyhodení do správneho kontaj-

nera na triedený zber. „Našou úlo-

hou je plošne vzdelávať ľudí ako správ-

ne triediť, preto sme vytvorili webovú 

stránku www.triedime.sk, ktorá je ur-

čená všetkým vekovým kategóriám. Je 

plná animácií a zaujímavostí z procesu 

triedenia a recyklácie odpadu“, dodala 

Silvia Nosálová z  organizácie zod-

povednosti výrobcov  ENVI - PAK

Aký odpad do akého kontajnera patríponuka
práce

Okres Banská Štiavnica

1. Čašník, servírka, barman, Div-

ná pani s.r.o., A.Kmeťa 8, Banská 

Štiavnica, e-mail: divnapani@div-

napani.sk, SO, USO – 2 VPM, ná-

stup ihneď

2. Čašník, sevírka, Beta-Car s.r.o., 

Zvonová, Banská Štiavnica, p. 

Nemcová, tel.: 0918601147, e-ma-

il: cosmopolitan1@penzioncos-

mopolitan.sk, SOU, SO – 1 VPM, 

nástup ihneď 

3. Kuchár/kuchárka, SO, USO  – 

1 VPM; Pomocný kuchár/pomoc-

ná sila, SOU, SO, USO – 1 VPM; 

Čašník, servírka, SOU, USO  – 2 

VPM; ERB – Eduard Rada Brewe-

ries, s.r.o., Novozámocká 2, Ban-

ská Štiavnica, Ing. Siváková, tel.: 

0918356744, e-mail: maria.sivako-

va@pivovarerb.sk, nástup ihneď

4. Čašník/čka – obsluha hote-

lových hostí, Topky s.r.o., Počú-

vadlo 199, Ing. Makovínyová, tel.: 

0905812761, SO, USO – 2 VPM, 

nástup ihneď

5. Drupal programátor, USO – 1 

VPM; Murár, omietkár, SOU – 1 

VPM; Obnova s.r.o., A.Kmeťa 12, 

Banská Štiavnica, p. Mlynáriková, 

tel.: 0948900229, e-mail: job@ob-

nova.eu, nástup ihneď 

6. Elektrikár, elektromontážny pra-

covník, Ravafol s.r.o., Antolská 31, 

Banská Štiavnica, tel.: 0911562980, 

e-mail: offi  ce@ravafol.sk, SOU, USO 

– 1 VPM, nástup ihneď

7. Elektromontér a  opravár elek-

trického vedenia a  vodič NMV – 

plošiny, Technické služby, mestský 

podnik Banská Štiavnica, Antolská 

46, Banská Štiavnica, Ing. Benková, 

tel.: 0911523404, e-mail: ts.refe-

rent@banskastiavnica.sk, SO, USO, 

VŠ – 1 VPM, nástup ihneď

8. Horizontkár – obsluha sústru-

hu, Štiavnické Strojárne s.r.o., Tra-

te mládeže 1, Banská Štiavnica, p. 

Hriňáková, tel.: 06920479, e-ma-

il: renata17h@gmail.com, SO – 1 

VPM, nástup: ihneď

9. Klientsky pracovník na pošte, 

PB Partner a.s., Kammerhofská 30, 

Banská Štiavnica, p. Foglszingerová, 

tel.: 0901798844, e-mail: cv@pabk.

sk, USO – 1VPM, nástup ihneď

10. Kuchár (okrem šéfkuchára), SO 

– 1 VPM; Pomocný kuchár, SO – 1 

VPM; Ľudmila Blašková, Počúvad-

lianske jazero 75, Banská Štiavni-

ca, tel.: 0908963829, nástup ihneď

Spracovala: Zuzana Paškayová
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kam v BŠ 
a okolí ?

Mesto Banská Štiavnica už 22 

rokov organizuje výtvarnú 

súťaž pre deti z miest 

svetového dedičstva celého 

sveta s názvom Svetové 

dedičstvo očami detí.

Otvorenie výstavy víťazných prác 

22. ročníka sa v  Banskej Štiavnici 

uskutočnilo 13.6.2016 v  Terra Per-

monii, kde ste si výstavu mohli do-

teraz pozrieť. V  spolupráci s  Ume-

leckou galériou mladých Deák 17 

v  Budapešti sa výstava na mesiac 

presunula do tejto galérie. Výstavu 

dňa 19.9.2016 otvorila primátorka 

mesta Banská Štiavnica Mgr. Nadež-

da Babiaková za účasti zástupkyne 

Odboru kultúry Kancelárie premiéra 

Maďarskej republiky, regionálneho 

koordinátora Organizácie miest sve-

tového dedičstva pre mestá stred-

nej a východnej Európy p. Ákosa Ca-

pdeba, Dr. Katalin Kiss, ktorá stála 

na počiatku iniciatívy tejto súťaže,  

zástupcov Mesta Banská Štiavnica 

a  verejnosti. Umelecká galéria mla-

dých Deák 17 sa nachádza v centre 

Budapešti, zameriava sa na umelec-

ké aktivity mladých ľudí, organizuje 

pre nich rôzne výstavy, workshopy 

a podujatia. Výstavu Svetové dedič-

stvo očami detí 2016 si návštevní-

ci galérie môžu pozrieť od 19.9.– 

16.10.2016. Výstava víťazných prác 

tejto súťaže v  inom meste svetové-

ho dedičstva je vynikajúcou príleži-

tosťou prezentovať výsledky súťaže 

v zahraničí a inšpirovať ďalších mla-

dých ľudí k jeho ochrane a uvedome-

niu si jeho hodnoty.

Henrieta Godová

Svetové dedičstvo očami detí 
v Budapešti

Otvorenie výstavy Svetové dedičstvo očami detí 2016 v Budapešti  

foto Milan Kabina

Výstava „Ako sa mapovalo 

v baníctve“ a Deň otvorených 

dverí 

Dňa 8.9.2016 sa v Slovenskom ban-

skom archíve v Banskej Štiavnici 

uskutočnila vernisáž výstavy s ná-

zvom „Ako sa mapovalo v baníctve“. O 

tom, ako výstava vznikala hovorí ve-

dúca Slovenského banského archívu 

pani Mgr. Janka Schillerová. „Nápad 

na výstavu „Ako sa mapovalo v baníctve“ 

skrsol v hlave pracovníčky Slovenského 

banského múzea Ing. Magdalény Som-

bathyovej, ktorá má na starosti expozí-

ciu baníctva a chodí už dlhé roky študovať 

do nášho archívu dokumenty, ktoré sa tý-

kajú baníctva v oblasti Banskej Štiavnice, 

ale aj iných oblastí Slovenska. Samozrej-

me do svojich publikácií dávala aj obráz-

ky banských máp a myslím, že to bolo po-

pudom, prečo sa rozhodli usporiadať tú 

veľkú výstavu. Banské mapy, ktoré sa 

nachádzajú v starostlivosti nášho archí-

vu dokumentujú jednak podzemnú časť 

týkajúcu sa baníctva, jednak povrchovú 

situáciu a ich vyhotovovatelia ich veľmi 

pekne vyzdobili, takže sú zaujímavé aj z 

výtvarného hľadiska.“ Výstava určená 

širokej verejnosti, ktorá zaujme rov-

nako mladších ako aj starších náv-

števníkov potrvá až do 18. augusta 

2017. „Na výstave sa dá vidieť postup-

nosť ako vznikal inštitút banského me-

račstva. Spomínajú tam banské merač-

stvo, ktoré malo sídlo na Štiavnických 

Baniach, ako úrad a jeho pracovníci cho-

dili jednak do bani a potom mali za úlohu 

vyhotovovať banské mapy. Veľmi veľa od-

borníkov tam pôsobilo, spomínajú sa tam 

jednak autori banských máp, ktorý ich 

vyhotovili ale potom aj významné osob-

nosti, ktoré pôsobili v Banskej Štiavni-

ci. Výstavu veľmi dobre dopĺňajú trojroz-

merné predmety, čiže pomôcky, ktoré sa 

pri vyhotovovaní alebo zameriavaní pod-

zemnej situácie používali.“ Dodáva pani 

Schillerová. V piatok, 9.9.2016 sa 

v priestoroch Slovenského banské-

ho archívu konal i ôsmy ročník Dňa 

otvorených dverí. „Každý rok máme 

zvolenú inú tému. Tento rok sme si zvolili 

tému bližšie predstaviť náš archív. Hneď 

pri vstupných priestoroch sa návštevní-

ci dozvedeli o vzniku archívu, kedy vzni-

kol, čo bolo popudom, že táto inštitúcia 

bola v Banskej Štiavnici založená, histo-

rické predely archívu ako pracoviska až 

po súčasné začlenenie. Už nie sme samo-

statný štátny ústredný banský archív ale 

sme špecializovaným pracoviskom Slo-

venského národného archívu. Kolegyne 

predstavili aj archívne pomôcky, preto-

že základnou úlohou štátnych archívov 

je ochraňovať a sprístupňovať archívne 

fondy.“ Vysvetľuje Mgr. Janka Schil-

lerová. Okrem spomínaného si náv-

števníci počas dňa otvorených dverí 

mohli pripomenúť povesť o vzniku 

Banskej Štiavnice a pre menších bolo 

pripravené i archívne puzzle a pexeso 

či iné zaujímavé aktivity.

Miroslava Luptáková

Slovenský banský archív 
v Banskej Štiavnici

Do 29.9. Kačičky a husičky. Info 

k menu na FB: Penzion Cosmopo-

litan-bowling.

23.9. Retro Party. Swingová ka-

pela, welcome drink. Nahoďte sa 

do retro štýlu. Vstupné dobrovoľ-

né. Art Cafe, 21:00.

23.9. Friday Hot Night. Pražov-

ňa, 21:00.

24.9. Westernový ranč. Junior-

ské preteky vo westernovom jaz-

dení, palacinková party, divadlo. 

Ranč Nádej vo Sv. Antone, od 

10:00. 

24.9. Poďakovanie za úrodu. 

Dobré jedlo, kultúra a zábava. Be-

luj, od 11:00.

24.9. Terra Permonia. Každú so-

botu, 13:00-17:00.

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.

24.9. Štiavnický kvíz. Hláste sa 

na 0917 824 514. Vila Magnolia, 

19:00.

24.9. Robert Ragan Jr. Project. 

Archanjel, 21:00.

30.9. Prezentácia knihy Pod zá-

stavou Marsa. Večerná prehliadka 

Nového zámku spojenú s prezen-

táciou knihy. Nový zámok, 18:00.

30.9. Vernisáž výstavy: Štiavnic-

ké pomery 89:16. To všetko od-

halí Marko Vrzgula na svojej ver-

nisáži. Cosmopolitan-vežička, 

17:00.

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 ume-

nie. Festival nových foriem 

kabaretného divadla a živých po-

uličných performancií. Info na: 

amplion.eu

30.9. Koncert: Svetlana Ryma-

renko s kapelou. Rezervácia po-

trebná. Trotuar Cafe, 20:00

1.-2.10. Umenie na bašte. Rez-

bárstvo, bubnovanie, dielnič-

ky a fi lm pre deti, koncert vážnej 

hudby, výstava. Štiavnické Bane, 

so: 11:00, ne: 13:00.

1.10. Pečené prasiatko s country 

Paci Pacifi k. U Blaškov, Počúvadl. 

jazero, 18:00.

Zmena programu vyhradená!

Región Banská Štiavnica
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Základný blok vápno 

a vápenná omietka

Kurz, ktorý sa uskutočnil v  týždni 

5. 9. 2016 – 9. 9. 2016, pripravila 

banskoštiavnická fi rma Obnova s. r. 

o. – Centrum stavebného dedičstva 

Centrálka Banská Štiavnica, v spo-

lupráci so SPŠ Samuela Mikovíniho 

v  Banskej Štiavnici. Lektormi boli 

Mgr. Michal Hrčka a Ing. arch. Pa-

vel Fabian. Miestom konania bola 

budova „Centrálky“ nad Trojičným 

námestím, v ktorej v minulosti bola 

umiestnená škola, internát a  škol-

ská jedáleň.

Zúčastnili sa ho študenti architek-

túry, študenti 3. ročníka odboru 

konzervátorstvo a  reštaurátorstvo 

omietok a štukovej výzdoby zo SPŠ 

Samuela Mikovíniho, živnostníci 

aktívni v  alternatívnom stavebníc-

tve a  členovia občianskeho zdru-

ženia Hrad Tematín. Takáto pestrá 

spoločnosť sa zišla na zaujímavom, 

podnetnom a  najmä praktickom 

kurze, ktorého cieľom bolo odbor-

ne pomôcť ľuďom, ktorým nie je ľa-

hostajný osud historických budov. 

A  že Slovensko je bohatá krajina 

plná chátrajúcich a po obnove vola-

júcich budov rôzneho veku, ani ne-

treba pripomínať.

Lektori na úvod načrtli základy vá-

penných technológií. Vysvetlili, 

ako sa získava a  spracúva vápno, 

ako z neho možno vyrobiť tradičné 

malty, omietky a nátery, vhodné na 

opravu historických budov, ako po-

stupovať pri oprave fasád.

Po teoretických prednáškach pri-

stúpili k praktickým ukážkam hase-

nia vápna a príprave malty. Vrstvy 

piesku a  vápna navrstvili do hrob-

lí, ktoré zalievali vodou a  postup-

ne prepichovali. Hotová alchýmia. 

Vápno bublalo, vpichy spôsobova-

li vznik malých gejzírov. Z masy sá-

lalo teplo. Takto pripravená vápen-

ná malta vydrží uložená v exteriéri, 

podľa slov Mgr. M. Hrčku, aj niekoľ-

ko mesiacov – ak je chránená pred 

vyschnutím a  prípadne nezmrzne. 

Všetci si potom vyskúšali techniky 

práce s vápennou maltou a nanášali 

omietku rôznymi spôsobmi priamo 

na fasádu Centrálky. Pri uchytávaní 

starej poškodenej omietky sa k slo-

vu dostalo špeciálne náradie: štuka-

térske či škárovacie špachtle, ktoré 

bežný laik ani nepozná. Frekven-

tanti kurzu sledovali aj ukážky pro-

fesionálnej štukatérskej práce – do-

plnenie chýbajúcich častí, profi lácie 

rímsy.

Posledný deň bol venovaný prípra-

ve pigmentov a náterov z vápenné-

ho mlieka. Náterová hmota musí 

mať správnu hustotu, aby na stene 

nebolo vidieť ťahy štetca. Mgr. Mi-

chal Hrčka sa pristavil tiež pri téme 

vápenno - kazeínového náteru, do 

ktorého sa pridáva odtučnený tva-

roh alebo práškový kazeín.

Na záver dostali všetci účastníci 

osvedčenie o absolvovaní kurzu.

Pre našich študentov znamenal 

základný kurz techník konzervá-

cie vápennej omietky zopakovanie 

a rozšírenie teoretických vedomos-

tí a bol obohatený o možnosť všet-

ko si prakticky vyskúšať.

Beata Chrienová

Banskoštiavnický kurz pre remeselníkovKronikár 
obce
Obec Beluj hľadá kronikára obce 

pre písanie obecnej kroniky. Kro-

nikár obce počas roka chronolo-

gicky zaznamenáva čo najver-

nejšie dôležité fakty a  udalosti 

zo života našej obce do návrhu 

(konceptu), ktorý predkladá na 

schválenie obecnému zastupiteľ-

stvu.

Požiadavky na uchádzača:

- Písať gramaticky správne

- Znalosť metodiky písania kro-

niky

- Schopnosť získavania, zhro-

mažďovania, selektovania a ove-

rovania informácií

- Časová fl exibilita a záujem zú-

častňovať sa na akciách a podu-

jatiach obce

Záujemcovia o  prácu kronikára 

sa môžu hlásiť písomne na Obec-

nom úrade, 969 01 Beluj 43. 

v  termíne do 30.9.2016. Bližšie 

info: Bc. Monika Zlesíková, sta-

rostka obce, tel.č.: 0911 963 593, 

e-mail: obecnyuradbeluj43@

gmail.com.

Pozvánka
BBSK – Pohronské osvetové stre-

disko Žiar nad Hronom – Pra-

covisko Banská Štiavnica, Špe-

cializovaná učebňa a galéria 

moderného umenia – PhDr. Bo-

humír Bachratý, Csc., Autorský 

klub literátov, hudobníkov a vý-

tvarníkov v Banskej Štiavnici, 

Mesto Banská Štiavnica srdeč-

ne pozývajú Vás a Vašich priate-

ľov na podujatie Umenie v ško-

le. Poézia, próza, obrazy, sochy, 

hudba, spev... Štvrtok, 29. 9. 

2016 od 16.30 do 18.00 hod. 

Špecializovaná učebňa a galé-

ria moderného umenia pri SOŠ 

služieb a lesníctva, Kolpašská 9, 

Banská Štiavnica (oproti Drie-

ňovej, nad obchodným domom 

LIDL). Bližšie info na č.t.: 0915 

819 989, e-mail: petrova@osve-

taziar.sk.                                       POS

Výberové 
konanie
Obec Ilija vyhlasuje výberové 

konanie na miesto riaditeľa/-ky 

materskej školy. Bližšie info na 

www.ilija.ocu.sk. 

OcÚ Ilija

V stredu 21. septembra 2016 

sa uskutočnil v dennom 

stacionári OZ Margarétka Deň 

otvorených dverí. 

Toto podujatie sa zorganizovalo 

vrámci Týždňa dobrovoľníctva (16. - 

22.9.2016), ktoré usporiadalo Cen-

trum dobrovoľníctva v Banskej Bys-

trici. Cieľom tejto akcie bolo nájsť 

dobrovoľníkov, ktorí by boli ochotní 

navštevovať denný stacionár Mar-

garétka a podieľali sa tak spoloč-

ne na aktivitách občianskeho zdru-

ženia Margarétka. Deň otvorených 

dverí bol otvorený už od rána 9:00 

do 15:00 hod. pre všetkých. Ako 

nám prezradila Mgr. Lucia Jokalo-

vá, sociálna pracovníčka denného 

stacionára Margarétka: „Od rána nás 

navštívili detičky z Materskej školy Gu-

lliver a z Materskej školy sv. Františka 

Assiského v Banskej Štiavnici. Pre hostí 

a návštevníkov si klienti pripravili malé 

občerstvenie, chlebíčky, keksíky a nápo-

je. Sami sa v priateľských rozhovoroch 

zapájali do debát, v ktorých si povedali, 

čo a ako by mohli dobrovoľníci pre nich 

robiť.“ Klienti denného stacionára 

svoju zručnosť preukázali v tzv. tvo-

rivých dielňach. Ukázali svoje ručné 

práce, techniky háčkovania, vyšíva-

nia, skladanie z papiera – origami, 

maľovanie, precvičovanie písania a 

písanie diktátov. Dňa otvorených 

dverí sa zúčastnila aj dobrovoľníč-

ka Evka, ktorá si s deťmi zacvičila 

jogu. Takto bude chodiť cvičiť pravi-

delne aspoň 1 krát do týždňa. Počas 

celého dňa sa všetci, ktorí sem zaví-

tali, mohli s klientmi porozprávať, 

vyskúšať si s nimi všetky aktivity 

a činnosti. Mottom tohto dňa bolo 

spoznať týchto ľudí bližšie, aby sa 

tak odstránili predsudky a bariéry, 

ktoré sú medzi zdravými a handica-

povanými ľuďmi…

Michal Kríž

Deň otvorených dverí v Margarétke

Klienti denného stacionára  foto Michal Kríž
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oznamy, pozvánky
spomienky

OZNAMY

Spomienka

Dňa 24.9.2016 

si pripomína-

me 10. výro-

čie, keď nás 

navždy opustil 

náš drahý otec, starý otec a 

prastarý otec Ján Surovec. 

Tí, ktorí ste ho poznali, ve-

nujte mu spolu s nami tichú 

spomienku. 

Spomínajú dcéra 

s rodinami 

Oznam
Dávame na známosť bývalým aj 

terajším baníkom, že naše pra-

videlné mesačné stretnutie sa 

uskutoční 30.septembra 2016 

o 15:00 hod. Toto stretnutie sa 

bude konať v Banskej Belej v po-

hostinstve u pána Bosáka. Od-

chod autobusu je z Križovatky o 

14:15hod. Na hojnú účasť sa tešia 

organizátori. Zdar Boh! 

Anton Greguss

Oznam
pre všetky členky/členov a priaz-

nivcov spolku Živena Banská Štiav-

nica. Dňa 1.októbra náš spolok 

Živena navštívi Sebechlebské vino-

branie v Starej Hore. Čaká Vás celo-

denný kultúrny program, remesel-

né trhy, tradičné slovenské dobroty 

a samozrejme degustácia miest-

nych odrôd vína v starých pivni-

ciach.  Ak máte záujem, prihláste 

sa prosím na tel.č.: 0903 508 417 

- volajte len v popoludňajších ho-

dinách do 23.9. Cena dopravy: 6,-

eur, odchod autobusu z Križovatky 

o 13:00 hod., návrat cca 20:00 hod.. 

Renáta Taligová

Oznam
Oznamujeme členom SZŤP v Ban-

skej Štiavnici, že organizujeme je-

sennú prechádzku dňa 28.9.2016 

na trase Piarska brána – Klinger – 

Štiavnické Bane. Odchod autobu-

su z Križovatky o 9:00 hod. (popla-

tok za autobus si hradí každý sám).

Org. SZTP

Krása a sláva Banskej 

Štiavnice je povestná 

už stáročia, jej história 

o baníctve, baníkoch, ťažbe 

striebra a zlata z útrob zeme 

bola a je opísaná v nespočet-

ných publikáciách a knihách 

a ako rodenej Štiavničanke 

ma nesmierne teší, že z centra 

mesta, ktoré bolo v rokoch 

totality absolútne nechané 

napospas a krásne meštianske 

domy, Sv. Trojica i kalvária 

boli zničené dažďom, snehom, 

voda a zub času tak zničili 

postupne od zhnitých striech 

interiéry a žili sme tak medzi 

ruinami z dávnych čias.

Po Nežnej revolúcii sa však všet-

ko začalo postupne zveľaďovať, 

investori, súkromní podnikate-

lia, fi nančné injekcie eurofondov, 

reštaurátori, stavebné fi rmy, nad-

šenie a  elán ľudí, dobrovoľníkov 

z  mnohých štátov sveta, vysúkali 

rukávy a mravenčia a ťažká práca sa 

dnes ukazuje v plnej kráse. 

Avšak nielen mesto, ako také, do-

stáva svoj staronový šat, tajchy 

v  okolí B. Štiavnice si tiež prešli 

a  prechádzajú svojou rekonštruk-

ciou, čo je tiež nie lacná, ale ešte aj 

veľmi náročná práca. 

A tak okrem domácich sa tu v  let-

nom období vystriedajú tisícky tu-

ristov a vracajú sa sem každým ro-

kom. 

No a akýmsi pomyselným ukonče-

ním túlania sa po Banskej Štiavnici, 

oddychovania a kúpania sa v našich 

tajchoch, sa stáva výstup na Sitno. 

Po zaparkovaní auta na Počúvadle 

dávame na chrbty ruksaky a  vyrá-

žame na naše krásne Sitno. Poma-

lým oddychovým tempom stúpame 

skalnatým terénom – chodníkom. 

Stretávame turistov, vracajúcich sa 

zo Sitna. Každý každého spontán-

ne a s úsmevom pozdraví, či popraje 

pohodový výstup.

Chodník vyšliapaný, avšak čistý, 

žiadne odpadky, prázdne plasto-

vé fľaše, či igelitky plné odpadu po-

hodené len tak, pri chodníku. Skve-

lý pocit. Cítime, že tu sa svet čistí. 

A nielen vzduch, ale i duša. Idú sem 

ľudia, čo si vážia prírodu a čo nám 

príroda dáva. 

Naša prvá zastávka sa vždy usku-

toční pri malom pramienku s čírou 

vodou a  lavičkou. Akýmsi nepísa-

ným pravidlom sa tí, čo tam sedia 

pozdravia a  poberú sa ďalej. Tak 

sme posedeli aj my, posilnili sa ovo-

cím, prehodili pár slov s ďalšími tu-

ristami a pobrali sme sa ďalej. Poča-

sie nám prialo a po zdolaní krásne 

pokosenej Tatárskej lúky a  nespo-

četných, no opravených nových 

drevených schodoch sme po necelej 

hodine dosiahli vrchol a  cieľ, naše 

Sitno. 

Drevené stoly s  lavicami, takmer 

všetci na nich oddychujúc, odľahči-

li sme aj my naše batohy, zajedli si, 

osviežili sa nápojmi a  snáď hlavne 

tu začína to najkrajšie, čo si v spo-

mienkach odnášame domov a  zo-

stáva v  pamäti naveky. Súdržnosť 

a  bezprostredné priateľstvá. Sme 

si rovní. Jedni sa pripoja do deba-

ty inej skupinke, nik ich neodvrhne. 

Iní, ak zistia, že ste domáci, čo bol 

aj náš prípad, hneď oslovia a otázok 

nie je konca kraja. 

Áno, je pekný výhľad na svet z roz-

hľadne tam pod nami, no my sme 

našich sitnianskych priateľov za-

viedli na „kamenné more“. 

Zvetrané, no očarujúce majestátne 

skalné masívy. Prestanete dýchať, 

kolená sa mierne chvejú strachom 

zo skaly, hoci rovnej ako doska, no 

k  jej kraju ísť ani za nič na svete. 

Je kolmá a hlbokánska. A pod ňou 

sa týčia naše krásne, rozľahlé lesy 

a v nich, ako zrnká maku, naša Ban-

ská Štiavnica, okolité dedinky a žijú 

si tam v hĺbke svoj život. Cítime sa 

vtákmi a  nadchýname sa tou nád-

herou. Tou majestátnosťou, veľko-

sťou, silou pred našou prírodou, jej 

veľkoleposťou a ešte stále „potichu“ 

znášajúcou zlé zaobchádzanie s ňou 

nami, ľuďmi. Tam si uvedomíte zlé 

vlastnosti ľudí, závisť, zlobu, pod-

losť, nevraživosť, ubližovanie si na-

vzájom, svoju malosť človeka. Po ta-

komto silnom tichom duchovnom 

zážitku ešte cvaknutie fotoaparátu 

s priateľmi zo Sitna a poberieme sa 

na guláš do novozrekonštruovanej 

Chaty po Sitnom. Usmiaty chatár 

Branko Cengel nás privíta a za hu-

dobného doprovodu Jožka Vargu 

a Ľuba Štrengera, ktorí hrajú a spie-

vajú len tak, aby nám bolo fajn, 

country, či staršie, uchu lahodiace 

pesničky, sa najeme a  podaním si 

rúk, s úsmevmi, pozdravením vydá-

vame sa plní dojmov, zážitkov a du-

ševnej očisty cestou nadol.

Si krásne, Ty naše Sitno malebné.

Elena Ihracká- Gondová

Ďakujem Sitno, že Ťa máme

Vážení spoluobčania

Únia nevidiacich a  slabozrakých 

Slovenska aj tento rok organizuje 

celonárodnú verejnú zbierku Bie-

la pastelka, ktorá sa uskutoční 23. 

-24. septembra 2016. V  tento 

deň budú naši dobrovoľníci ponú-

kať biele pastelky aj v uliciach mesta 

Banská Štiavnica. 

Biela pastelka je symbolom nevidi-

teľných línií, symbolom sveta nevi-

diacich, 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



8
číslo 33 • 22. september 2016

sn@banskastiavnica.skKALEIDOSKOP

Na základe osobných 

skúseností, aplikačnej praxi, 

množstva dezinformácií a 

bohužiaľ najmä skresleného 

právneho vedomia vlastníkov 

bytov v danej oblasti som sa 

rozhodol priblížiť čitateľom 

aspoň základné informácie, 

ktoré by im mohli pomôcť 

zorientovať sa v danej proble-

matike.

Vo všeobecnosti existujú, s  odvo-

laním sa na príslušné ustanovenia 

zákona č.182/1993 Z.z. v platnom 

znení, len dve možnosti správy by-

tov a nebytových priestorov, a to 

spoločenstvo vlastníkov bytov a ne-

bytových priestorov a výkon sprá-

vy profesionálnym správcom. 

Práve v nepochopení týchto dvoch 

možností spravovania bytov a ne-

bytových priestorov vidím najväč-

ší problém danej oblasti. Budem 

sa snažiť v  zjednodušenej forme 

vysvetliť základné rozdiely tých-

to dvoch foriem správy bytov a ne-

bytových priestorov,  bez toho, aby 

som citoval siahodlhé ustanovenia 

vyššie uvedeného zákona.

Spoločenstvo vlastníkov bytov a 

nebytových priestorov (ďalej len 

„SVB“)

Ak si odmyslíme taxatívne znenie 

§7, 7a, 7b, 7c a 7d zákona 182/1993 

Z. z. V platnom znení jedná sa v da-

nom prípade o tzv. samosprávu vo 

vzťahu k správe bytov a nebytových 

priestorov daného domu.

Čo by mal vedieť každý vlastník 

bytu a nebytového priestoru:

- SVB je právnickou osobou regis-

trovanou na príslušnom okresnom 

úrade daného kraja,

- SVB má pridelené IČO /DIČ/,

- SVB má vlastný účet,

- SVB má svoje orgány – predse-

du spoločenstva, ktorý ručí za svo-

je konanie SVB celým svojim majet-

kom a nemôže túto zodpovednosť 

preniesť na nijakú právnickú ale-

bo fyzickú osobu a radu vlastníkov, 

ktorá je kontrolným orgánom spo-

ločenstva /rada musí mať minimál-

ne 3 členov/,

- orgány SVB sú volené na 3 roky, 

v prípade, že nedôjde po tejto leho-

te k opakovanej voľbe t.j. po uply-

nutí 3 ročného funkčného obdobia 

nedôjde k novej voľbe orgánov - sú 

všetky úkony, ktoré vykoná predse-

da spoločenstva alebo rada vlastní-

kov neplatné (týmto nie je dotknuté 

ustanovenie §7c ods.3 vyššie uvede-

ného zákona),

- SVB môže časť svojich povinnos-

tí preniesť mandátnou príp. prí-

kaznou zmluvou na tretiu osobu 

mandatára napr. zabezpečovanie 

údržby a opráv, ekonomické služ-

by a pod., SVB nemôže v žiadnom 

prípade preniesť mandátnou zmlu-

vou na mandatára väčšiu časť alebo 

celú činnosť správy, v takomto prí-

pade by došlo k porušeniu §6 záko-

na 182/1993 Z.z. v platnom znení – 

tzv. k dvojitej správe, /v prípade, že 

k  takémuto postúpeniu všetkých,  

resp. väčšiny činností došlo, je daná 

mandátna zmluva neplatná/ inak 

povedané na takúto činnosť by mu-

sela byť uzatvorená zmluva o vý-

kone správy,

- predseda SVB musí byť bezúhon-

ný a musí vlastniť byt alebo nebyto-

vý priestor v danom dome,

- v prípade, že SVB uzatvára s treťou 

osobou mandátnu zmluvu o obsta-

raní niektorých činností súvisiacich 

zo správou SVB, malo by si v zmlu-

ve dohodnúť aj spôsob nahliadania 

do  dokladov spoločenstva zo stra-

ny vlastníkov bytov a nebytových 

priestorov /v prípade, že sú uložené 

u mandatára/,

- v  prípade, že vlastník bytu alebo 

nebytového priestoru nie je opráv-

nene (opakované porušovanie práv-

nych predpisov SR) spokojný s prá-

cou mandatára príp. vedenie SVB  

a tí jeho názor ignorujú (z nevedo-

mosti alebo úmyselne), je vlastník 

bytu alebo nebytového priestoru 

oprávnený využiť zákonné mož-

nosti cestou zhromaždenia vlastní-

kov bytov a nebytových priestorov, 

súdnou cestou, resp. ak je to nut-

né cestou Slovenskej obchodnej in-

špekcie,

- v prípade, že predseda SVB príp. 

člen rady spôsobí svojim konaním 

alebo nedbanlivosťou spoločenstvu 

škodu /vyrubené pokuty, sankcie a 

pod./, je dotknutý vlastník opráv-

nený uplatniť si náhradu škody spô-

sobenej spoločenstvu buď cestou 

súdneho konania,  príp. trestného 

konania.

Výkon správy

Čo by mal vedieť každý vlastník 

bytu a nebytového priestoru:

Výkon správy upravuje §8, 8a a 8b 

citovaného zákona. Zásadným roz-

dielom oproti spoločenstvu vlast-

níkov bytov a nebytových priesto-

rov je skutočnosť, že profesionálny 

správca zabezpečuje na rozdiel od 

mandatára všetku činnosť spoje-

nú so správou domu samostatne 

v mene vlastníkov bytov a neby-

tových priestorov v dome a na ich 

účet a  nesie plnú zodpovednosť za 

všetky činnosti súvisiace so správou 

domu.

- vlastníci bytov a nebytových 

priestorov nemajú právnu subjekti-

vitu, v zmluvných vzťahoch ich za-

stupuje správca, a to buď priamo 

na základe Zmluvy o výkone sprá-

vy alebo na základe plnomocenstva,

- vlastníci bytov a nebytových 

priestorov majú zriadený samostat-

ný účet – tento účet nie je totožný 

s  účtom správcu, veci týkajúce sa 

nakladania s prostriedkami vlastní-

kov bytov a nebytových priestorov 

striktne upravuje zákon,

- vlastníci bytov a nebytových 

priestorov si volia zástupcu vlastní-

kov bytov a nebytových priestorov 

domu bez časového obmedzenia 

t.j. do jeho odvolania alebo vzda-

nia sa funkcie /táto osoba nemusí 

vlastniť byt alebo nebytový priestor 

v  dome/, ktorý rozhoduje len o 

otázkach, ktoré sú mu vyhradené 

Zmluvou o výkone správy príp. pl-

nomocenstvom, zároveň zabezpe-

čuje komunikáciu medzi vlastníkmi 

a správcom,

- profesionálny správca bude mu-

sieť spĺňať podmienky uložené mu 

zákonom 246/2015 Z.z., a to v ter-

míne od 1.1. 2018,

- v  prípade, že vlastník bytu ale-

bo nebytového priestoru nie je 

oprávnene (opakované porušova-

nie právnych predpisov SR) spokoj-

ný s  prácou správcu príp. zástup-

cu vlastníkov bytov a nebytových 

priestorov a  tí jeho názor ignoru-

jú (z nevedomosti alebo úmyselne), 

je vlastník bytu alebo nebytového 

priestoru oprávnený využiť zákon-

né možnosti cestou schôdze vlast-

níkov bytov a nebytových priesto-

rov, súdnou cestou, resp. ak je to 

nutné cestou Slovenskej obchodnej 

inšpekcie,

- v prípade, že správca príp. zástup-

ca vlastníkov bytov a nebytových 

priestorov spôsobí svojim konaním 

alebo nedbanlivosťou domu /vyru-

bené pokuty, sankcie a pod./, je do-

tknutý vlastník oprávnený uplatniť 

si náhradu škody spôsobenej domu 

buď cestou súdneho konania príp. 

trestného konania.

Vlastníkom bytov a  nebytových 

priestorov dávam do pozornosti §9 

až §15 vyššie uvedeného zákona, 

najmä však §11, §11a a §14 záko-

na. 

Pozn. http://www.asb.sk/spra-

va-budov/facility-management/

mandatar-nie-je-spravca-bytove-

ho-domu

Robert Mihok, 

prokurista SBD Žiar nad Hronom

Právne aspekty správy bytových domov
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Aktuálne filmy v kine Akademik

Piatok 23.9. o 19:30 hod.
Utorok 27.9. o 19:30 hod.Utorok 27.9. o 19:30 hod.

SedeM sTATočNýchSedeM sTATočNých

Western/akčný, USA, 2016, MP:12. Western/akčný, USA, 2016, MP:12. 
Vstupné: 4 €. Sedem pištoľníkov na Vstupné: 4 €. Sedem pištoľníkov na 
starom západe sa postupne stretne na starom západe sa postupne stretne na 
pomoc chudobnej dedine proti divo-pomoc chudobnej dedine proti divo-
kým zlodeji. kým zlodeji. 

Sobota 24.9. o 19:30 hod.Sobota 24.9. o 19:30 hod.

CAfe SocieTYCAfe SocieTY

Komédia/dráma, 96 min, USA, Komédia/dráma, 96 min, USA, 
MP:15. Vstupné: 4 €. Ako klasické MP:15. Vstupné: 4 €. Ako klasické 
„allenovky“„allenovky“, je aj novinka Café So-, je aj novinka Café So-
ciety z prostredia americkej smotán-ciety z prostredia americkej smotán-
ky. Príbeh sa odohráva v tridsiatych ky. Príbeh sa odohráva v tridsiatych 
rokoch dvadsiateho storočia, keď pri-rokoch dvadsiateho storočia, keď pri-
chádza do Hollywoodu mladý muž Bo-chádza do Hollywoodu mladý muž Bo-
bby a dúfa, že ako mnohí pred ním a bby a dúfa, že ako mnohí pred ním a 
po ňom prerazí vo fi lme. Zamiluje sa po ňom prerazí vo fi lme. Zamiluje sa 
do strýkovej krásnej asistentky Von-do strýkovej krásnej asistentky Von-
nie a zblízka spozná prostredie bohém-nie a zblízka spozná prostredie bohém-
skej Café Society. skej Café Society. 

Sobota 24.9. o 17:00 hod.Sobota 24.9. o 17:00 hod.
Nedeľa 25.9. o 17:00 hod.Nedeľa 25.9. o 17:00 hod.

BociANYBociANY

Rodinný/animovaný/komédia, 2016, Rodinný/animovaný/komédia, 2016, 
USA, 90 min. Vstupné: 4 €. Bocia-USA, 90 min. Vstupné: 4 €. Bocia-
ny nosia deti... alebo to tak aspoň bolo. ny nosia deti... alebo to tak aspoň bolo. 
Junior, najlepší bocianí doručovateľ Junior, najlepší bocianí doručovateľ 
spoločnosti, má byť povýšený, náhod-spoločnosti, má byť povýšený, náhod-
ne však aktivuje stroj na výrobu detí, ne však aktivuje stroj na výrobu detí, 
ktorý vyprodukuje rozkošné dievčat-ktorý vyprodukuje rozkošné dievčat-
ko. Zúfalo sa snaží doručiť tento ba-ko. Zúfalo sa snaží doručiť tento ba-
lík bez problémov, než to prekukne šéf. lík bez problémov, než to prekukne šéf. 

Nedeľa 25.9. o 19:30 hod.Nedeľa 25.9. o 19:30 hod.

PrÁzdNiNY PrÁzdNiNY 

v ProveNcev ProveNce

Komédia, 2016, ČR, 95 min, MP:12. Komédia, 2016, ČR, 95 min, MP:12. 
Vstupné: 4 €. Leto neskončilo, zába-Vstupné: 4 €. Leto neskončilo, zába-
va trvá. Vojta Kotek, Jakub Prachař va trvá. Vojta Kotek, Jakub Prachař 
a Kryštof Hádek sa po zimnej komédii a Kryštof Hádek sa po zimnej komédii 
Padesátka vracia na plátna kín s let-Padesátka vracia na plátna kín s let-
nou atmosférou a s francúzskou vôňou nou atmosférou a s francúzskou vôňou 
v komédii Prázdniny v Provence. v komédii Prázdniny v Provence. 

Štvrtok 29.9. o 19:30 hod.Štvrtok 29.9. o 19:30 hod.

CesTA do fANTÁzieCesTA do fANTÁzie

Animovaný/dobrodružný, 142 min, Animovaný/dobrodružný, 142 min, 
MP. Vstupné: 3 €. Vrcholné dielo naj-MP. Vstupné: 3 €. Vrcholné dielo naj-
vplivnejšieho svetového animátora vplivnejšieho svetového animátora 
Hajaa Mijazakiho pred publikom roz-Hajaa Mijazakiho pred publikom roz-
prestiera fascinujúci svet nespútanej prestiera fascinujúci svet nespútanej 
obrazotvornosti. obrazotvornosti. 

Piatok 30.9. o 17:00 hod.Piatok 30.9. o 17:00 hod.

DoMov pre DoMov pre 

NeobYčAjNé deTi NeobYčAjNé deTi 

slečNY PeregriNiovejslečNY PeregriNiovej

Fantasy, USA, 2016, MP. Vstupné: Fantasy, USA, 2016, MP. Vstupné: 
4 €. Nezabudnuteľný fi lmový zážitok 4 €. Nezabudnuteľný fi lmový zážitok 
sľubuje ďalší snímok z dielne vizio-sľubuje ďalší snímok z dielne vizio-
nárskeho režiséra Tima Burtona pod-nárskeho režiséra Tima Burtona pod-
ľa rovnomenného úspešného románu. ľa rovnomenného úspešného románu. 
Vďaka tajomným stopám, ktoré Ja-Vďaka tajomným stopám, ktoré Ja-
keovi zanechá jeho milovaný dedko, keovi zanechá jeho milovaný dedko, 
a ktoré poodhaľujú tajomstvo iných a ktoré poodhaľujú tajomstvo iných 
svetov a doby, Jake objaví čarovné svetov a doby, Jake objaví čarovné 
miesto, známe ako domov pre neoby-miesto, známe ako domov pre neoby-
čajné deti slečny Peregrinovej. čajné deti slečny Peregrinovej. 

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.31/2016: „Kla-

márovi obyčajne neveríme, aj keď už 

hovorí pravdu.“ Výhercom sa stáva 

Ivana Píšová, Dolná 23, Banská 

Štiavnica. Srdečne blahoželáme! 

Tento týždeň hráme o poukážku 

na konzumáciu v hodnote 10,-eur v 

pizzérii, reštaurácii Black M, Nám. 

sv. Trojice 6/2, Banská Štiavnica. 

Vašou úlohou je správne vylúštiť 

krížovku a zaslať ju spolu s kupó-

nom do redakcie ŠN v termíne do 

3.10.2016.

V tajničke sa ukrýva výrok O.S. 

Mardena: „Žijeme...(dokončenie v 

tajničke).

A., Číra tekutina, modifi kácia, 

existujem, stred slova Marika,

B., 2. časť tajničky,

C., Kód na karte, ozn. áut Talian-

ska a Maďarska, vytváraj, slov. 

spevák,

D., Síra, biblická postava, olejnatá 

rastlina, ochrana tovaru, 5 v Ríme,

E., Časť oblečenia, samec svine, 

lekárska komora, citoslovce váha-

nie,

F., Mesto v Turecku, náboženská 

skladba, zvýšený tón A, síra,

G., Cudzie mužské meno (Limoná-

dový), H2O, ruské mužské meno, 

Atletická asociácia veteránov,

H., 4 v Ríme, moce, hlas hada, se-

verský boh, označenie áut Luxem-

burska a Španielska,

I., Meter, Baltské more, medze-

ra medzi rastlinami, znič ostrie, 

tona,

J., Určená, dvojica, baňa na ka-

meň, slabo horí,

K., Osobné zámeno, Koniec taj-

ničky.

1., Výherná knižná poukážka, 3. 

časť tajničky, kyslík,

2., Patriaci Ote, patriaci Elovi, zn. 

Bóru a Cínu,

3., Dokončite nosenie, matka,

4., Hudobné dielko, kričím,

5., Vyhratá čiastka, český slávik,

6., Určite, pichá, vysušuj,

7., Zázrak, prsia česky, spoločnosť 

skr.,

8., 100, opak odzadu, 2. pád slo-

va soľ,

9., Ohovorila, staviteľ archy,

10., Smel, ročné obdobie, Man-

gán,

11., Obyvateľka Arábie, Gott so 

skratkou mena na konci,

12., Obyvatelia Ríma, nič,

13., Cudzopasná rastlina, pil, Pro-

jekt ilavskej mládeže skr.,

14., Zelenina, 1. časť tajničky, aj.

Pomôcky: Hamel, IH, Pin, Olta, 

Arieta, Joe, Spon

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. 33
Krížovka
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V skutku neuveriteľný víkend 

pre športovcov nášho mesta 

na športoviskách. 

V  Revišti sa uskutočnil 1. ročník 

Sparťan race a v družstvách domi-

novali naši „Sparťania“, keď naj-

lepšou členkou v  tíme bola Ester 

Hortobagyiová. V  absolútnom po-

radí skončila na 22km trati s  34 

prekážkami a  1343 štartujúcich 

na 12.mieste!!! Družstvo ŠK Atleti 

BS, vďaka skvelým výsledkom de-

klasovalo zvyšok štartového poľa 

a vyhralo v zložení Hortobagyiová, 

Prokeš, Počai, Rudinský a Klein - 

štartovalo 114 družstiev!!!

V  ten istý deň vyhral 76. ročník 

Behu Bučiny vo Zvolene na 5km 

trati Peter Ursíny, ktorý porazil nie-

len vo svojej kategórii všetkých do-

rastencov, ale aj všetkých mužov 

v hlavnej kategórii. Terka Snitková 

v dorastenkách dobehla na 4. mies-

te. Nedeľu sa v  Krupine na Funn 

Runne skvele ukázal čerstvý me-

dailista z M SR v cestnom behu Jo-

zef Gibala, keď na 5km trati skon-

čil na skvelom 2. mieste. Ukončenie 

víkendu zariadil tréner našich špor-

tovcov Robo Petro, ktorý na 3. roč-

níku medzinárodných cestných 

cyklistických pretekov Teatro oko-

lo Malohontu obsadil na 95 km tra-

ti vo svojej kategórii 40 – 49 rokov 

skvelé 2. miesto.

Ďakujem za fi nančnú podporu 

Mestu Banská Štiavnica a Janke 

Tynkovanovej.

Róbert Petro

KULTÚRA

Tretí zľava Róbert Petro na stupni víťazov  foto Archív autora 

V nedeľu 18. septembra 2016 

sa vo Svätom Antone uskutoč-

nila slávnostná prezentácia 

novej zbierky básní Alice 

Gajanovej s názvom Dotyky 

života.

Knižka je na prvý pohľad veľmi 

skromná, obálku zdobí fotogra-

fi a súmračného lesa, vyvolávajú-

ca zmiešané pocity krásy i  úzkosti 

z blížiacej sa tmy. ,,Mám oči plné sĺz 

a  slzy plné očí. Mám oči, ktoré iba sú 

a ruky, ktoré začínajú vidieť.“ Áno, aj 

takýmto krížom je ,,obdarená“ Ali-

ca Gajanová, napriek tomu oko-

lo seba rozdáva iba lásku, nádej, 

smiech a pozitívnu energiu. Pro-

stredníctvom Únie nevidomých 

a  slabozrakých Slovenska neustá-

le pomáha ľuďom so zrakovým 

postihnutím a  jediné miesto, kde 

ukrýva svoje vlastné slzy a  nespl-

nené túžby, sú jej úprimné básne. 

Tie slzy sa vo veršoch menia na dia-

manty, ale ich skutočnú hodnotu 

rozpozná len ten, kto okúsil láskypl-

né i kruté dotyky života na vlastnej 

duši. Knižný debut Alice Gajanovej 

obsahuje 85 takýchto ,,dotykov“. Fo-

tografi a na obálke, i posledná báseň 

v knihe, nesie umelecký rukopis au-

torkinej milovanej vnučky Nikolky 

Balážovej, talentovanej študentky 

SPŠ Samuela Mikovíniho.

Pani Gajanová žije veľmi aktívnym 

a  duchovne bohatým životom. Ve-

die Obecnú knižnicu vo Svätom An-

tone, podieľa sa na organizovaní 

rôznych podujatí, prostredníctvom 

článkov zaznamenáva dôležité dia-

nie a je pre obec veľkým prínosom 

nielen v oblasti kultúry. V minulos-

ti bola aj redaktorkou ŠN. Na sláv-

nostnú prezentáciu zbierky básní 

Dotyky života, ktorá sa uskutoč-

nila v útulných priestoroch kaviar-

ne Kafé na Rínku, prijali pozvanie 

pani starostka Simona Guláková, za 

ÚNSS v Bratislave podpredsedníčka 

Renáta Oláhová, vedúca KS ÚNSS 

v Banskej Bystrici Dagmar Filadel-

fi ová a členka sekretariátu Alexan-

dra Muránska,   predsedníčka ZO 

ÚNSS v  Banskej Štiavnici Helena 

Šušková, najbližšia rodina a priate-

lia, ktorí pre autorku veľa zname-

najú. Dobrou kmotričkou, vypre-

vádzajúcou novú zbierku básní do 

života, sa stala Ing. Janka Koreňo-

vá. Posypala ju písmenkami z cesta 

a popriala jej šťastnú cestu k čitate-

ľom. Básne predniesla Janka Ber-

náthová, o hudobný program sa po-

staral Ing. Ondrej Remeň so svojou 

harmonikou a bohatou klenotnicou 

ľudových piesní. Poézia, hudba, ky-

tice kvetov, potlesk, úprimné pre-

javy vďaky z úst pani starostky Si-

mony Gulákovej a podpredsedníčky 

ÚNSS Renáty Oláhovej, ale aj chut-

né pohostenie a dobrá nálada v kru-

hu najbližších. Aj také krásne môžu 

byť dotyky života.

 A my sa už teraz tešíme na druhú 

prezentáciu, ktorá sa uskutoční 

v  ZUŠ v  Banskej Štiavnici 25. ok-

tóbra o 16.00. Ak dovtedy nevydrží-

te, knihu si môžete kúpiť v novino-

vom stánku na Drieňovej.

Janka Bernáthová

Dotyky života - krásne, nežné, i boľavé

Alica Gajanová s Jankou Koreňovou pri "krste"  foto Janka Bernáthová

Víkend v réžií ŠK Atleti BS

Biela palička 
Tuk-ťuk, ťuk-ťuk. Pospevuje bie-

la palička malú chodníkovú mor-

zeovku. Hľadá správne miesta 

pre svoj bezpečný dotyk. Je oča-

mi svojej panej, ktorá jej dáva 

silu kráčať svetom tmy. Ťuk-ťuk, 

ťuk-ťuk. Ozvena sa nesie ulicou 

a ty počúvaš jej hlas, ktorý naru-

ší spev drozda. Je vysoko v koru-

ne stromu, ale ty ho vnímaš, ako-

by bol na tvojej dlani a cítiš jeho 

teplo. Na chvíľku zastaneš a zra-

zu je vôkol ticho. Pieseň uletela, 

ale niečo zostalo v tebe. Ťuk-ťuk, 

ťuk-ťuk. Prebudila sa biela palič-

ka a ty si vykročila za jej hlasom, 

aby si včas prišla do práce. Nieko-

mu tak málo stačí, aby pocit šťas-

tia vošiel do jeho srdca a obohatil 

jeho život.

Z novej zbierky básní Dotyky 

života od Alice Gajanovej

Poďakovanie 
za úrodu
Belujský jarmok 24.9.2016

Program:

11:00 hod. Otvorenie podujatia

11:30 hod. Pokus o vytvorenie slo-

venského rekordu (Najväčší piškót. 

koláč s ovocím a faloš. želatínou v 

m2)

13:00 - 17:00 hod. Vystúpenie FS

13:00 - 16:00 Prehliadka expozícií:

Krajčojo čierna kuchyňa a  chyža, 

Jančojo komora, pivnica a  padláš, 

Pivarčojo pajta a  komora, evanje-

lický kostol, katolícky kostol (od 

17:00 hod.), Múzeum belujského 

hrnčiarstva.

Expozície ponúkajú zaujímavú pre-

hliadku tradičného ľudového oble-

čenia, inventáru a náradia, ktoré 

boli každodennou súčasťou života 

na dedine. 

Výstava úrody

17:00 hod. Tombola

Sprievodné akcie:

Ukážky hrnčiarskeho a obuvnícke-

ho remesla, výroby hrablí, košíkov, 

papierových košíkov (pedig), han-

drových bábik a iné...

Ochutnávka domácich koláčov 

a domácej pálenky počas celého 

podujatia. Predaj chutných domá-

cich pokrmov: slivkové gule s po-

sýpkami, lokše s kuracou pečeňou 

a kačacou masťou, slivkovým lekvá-

rom, guláš z diviny, pečené prasiat-

ko, domáci lekvár, med a sirup, by-

linky, nátierky a rôzne iné dobroty.

Na Vašu účasť sa teší

obec Beluj
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Vechec Spartan Ultra Beast – 

pod týmto názvom sa skrýva 

prekážkový terénny ultrama-

ratón zo série Spartan Race, 

ktorý mal svoju premiéru na 

starom kontinente v sobotu 3. 

septembra 2016 – a to práve 

na Slovensku, v inak neznámej 

dedinke Vechec pri Vranove 

nad Topľou.

Na trať dlhú cca 48 km s prevýše-

ním takmer 2000 m a viac ako 60 

prekážkami sa vydalo vyše 1700 

pretekárov z  rôznych európskych 

krajín a medzi nimi aj my, štyria 

Banskoštiavničania z  klubu Atle-

ti BS. Na tento športový sviatok 

sme sa pripravovali od začiatku 

roka a nemálo z nášho tréningové-

ho úsilia sme venovali práve jemu. 

Trať viedla lúkami aj náročným les-

ným terénom, ale aj potokom a do-

konca priepustmi. Viaceré tradičné 

prekážky boli trochu „prispôsobené“, 

aby boli ešte ťažšie. Tie najnáročnej-

šie a  najzaujímavejšie, ako naprí-

klad dlhé a technicky náročné rúč-

kovanie, boli sústredené v priestore 

okolo štartu a cieľa, kam sa preteká-

ri vrátili celkom trikrát a zakaždým 

ich museli absolvovať znova. Divá-

ci si vďaka tomu prišli na svoje, pre-

tekári zas boli nútení siahnuť až na 

dno svojich síl a takmer 200 ich pre-

teky nedokončilo. 

Tieto preteky nás preverili po všet-

kých stránkach, nielen po kondičnej 

a technickej, ale aj po taktickej a lo-

gistickej – bolo potrebné dobre roz-

vrhnúť sily, ale aj dopĺňanie energie 

a tekutín, keďže sme na trati strá-

vili viac ako 8 hodín. Najdôležitej-

šie bolo vydržať, nezraniť sa a  do-

stať sa úspešne do cieľa, až potom 

bolo na rade umiestnenie. Sme radi, 

že sme všetci štyria preteky úspeš-

ne dokončili a  že sme sa v  medzi-

národnej konkurencii nestratili. 

V  open kategórii mužov sme spo-

medzi cca 1100 pretekárov vybo-

jovali 39. miesto Tomáš Počai, 98. 

Marek Rudinský, 198. Michal Šim-

ko a 290. Timotej Hudec. Pretekov 

sme sa zúčastnili v rámci medziná-

rodného tímu Gladiators Interna-

tional a  tešíme sa, že aj našou zá-

sluhou tento tím získal pekné 6. 

miesto spomedzi 86 tímov kategó-

rie Open. Celkovým víťazom sa 

stal Slovák Peter Žiška. Súbežne 

sa konali aj krátke preteky Spartan 

Sprint na trati dlhej cca 8 km. Krás-

ne 12. miesto v open kategórii mu-

žov na nich pre Banskú Štiavnicu 

vybojoval Peter Prokeš, ktorý sa zo 

zdravotných dôvodov tento rok ne-

mohol spolu s nami zúčastniť Ultra 

Beastu. Sparťanský prekážkový ma-

ratón vo Vechci bol jedným z dvoch 

vrcholov našej pretekárskej sezóny, 

ten druhý nás čaká 17. septembra 

v  neďalekom Revišti, kde chceme 

na 20 km trati zabojovať o  pekné 

umiestnenie. Všetkých priaznivcov 

tohto zaujímavého adrenalínového 

športu do Revišťa srdečne pozýva-

me, príďte nás povzbudiť!

Tomáš Počai

Štiavničania na sparťanskom 
maratóne prvom v Európe

V. liga

OŠK Lieskovec - Sitno Banská Štiav-

nica 2:0 (2:0)

7. kolo hralo sa 18.9.2016

ŽK: Barák N., Roško

Počet divákov: 150

Zostava: Pažout - Hanzlík A., Han-

zlík P., Roško, Kušión, Adamov, Ba-

rák N., Kmeť, Sásik, Kminiak, Šima

V zápase dvoch rozdielnych polča-

sov nám nevyšiel úvod zápasu. Do-

máci od začiatku vyvynuli na naše 

mužstvo veľký tlak, ktorý vyústil 

gólom v našej sieti už v 4.min. po 

vniknutí domáceho útočníka cez 

našu obranu do našej 16-tky.V 7. 

min. musel znovu zasahovať Pažo-

ut po peknej akcii domácich. Druhý 

gól nám dali domáci po rýchlej ak-

cii v 26. min. Domácu bránu ohro-

zil v 35.min. Barák N. strelou z 20 

m, ktorá narobila problémy bran-

károvi. Domáce mužstvo v 

prvom polčase hlavne vy-

nikalo rýchlosťou a ťažilo z 

nepresnosti našich hráčov.

Po prestávke sa obraz hry 

zmenil, bolo to naše muž-

stvo, ktoré malo hru pod 

kontrolou. Mnoho šan-

cí sme si nevypracovali, za 

zmienku stojí iba brvno 

Kmeťa v 65. minúte. Roz-

hodca odpustil domácim 

dva pokutové kopy za ruku 

a faul v domácej šestnást-

ke. Bolo to však jeho roz-

hodnutie, ktoré musíme 

rešpektovať. O osude zápa-

su rozhodla prvá polhodi-

na zápasu, ktorá nám her-

ne nevyšla.

VII.liga - II.trieda OBFZ ZH

Zápas 7.kola

Sitno Banská Štiavnica "B" - FK 

Malá Lehota sa nehral pre nespôso-

bilý terén.

Kto? Kedy? a S Kým?

8. kolo hrá sa 24.9.2016 o 15.00 

hod.

Sitno Banská Štiavnica "A" - ŠK Sá-

sová

VII. liga - II. trieda ObFZ ZH

8. kolo hrá sa 25.9.2016 o 15.00 

hod.

ŠK Jastrabá - Sitno Banská Štiavni-

ca "B"

II. liga starší a mladší žiaci

8.kolo hrá sa 24.9.2016 o 10.00 hod 

a 12.00 hod.

Sitno Banská Štiavnica - FK Mesta 

Tornaľa

Ivan Javorský

Futbal
17.9.2016 II.liga SŽ U15 skupi-

na JUH. FK FC Baník Veľký Krtíš 

10:0 (2:0) FK Sitno Banská Štiavni-

ca. Chalani si za prvý polčas zaslúžia 

pochvalu, ale druhý polčas pokazili 

všetko na čo siahli. Prestali sme hrať 

pozorne v obrane, v určitých mo-

mentoch sme mali sedem hráčov 

na polovici súpera, kde nás trestal 

ich najrýchlejší hráč z protiútokov. 

Treba sa poučiť a doma proti Torna-

li bodovať! Ďakujem chlapcom, že 

aj v takých zlých klimatických pod-

mienkach odohrali zápas.

17.9.2016 7. kolo II.liga MŽ U13 

skupina JUH. FK FC Baník Veľ-

ký Krtíš 2:6 (1:2) FK Sitno Banská 

Štiavnica. Góly: 19, 21, 31, 35, 52 

min. Parilla Martin, 43  ́David Ko-

váčik. Očakávali sme náročný súboj 

proti silnému celku s veľkou podpo-

rou rodičov v hľadisku, čo sa aj spl-

nilo. Po veľkej chybe našej obrany 

sme prehrávali 0:1. Po nabudení na-

ším trénerom chlapci prebrali ini-

ciatívu na ihrisku a začali hrať svoju 

hru, kde náš najlepší minuloročný 

strelec konečne prestal hrať Shake-

spearovské hry a začal sypať jeden 

krajší gól za druhým. Ku koncu zá-

pasu obrana súpera pôsobila veľmi 

unaveným dojmom a to iba preto, 

lebo sme plnili trénerove pokyny, 

kde musí behať lopta, nie hráč. Zau-

jímavosťou zápasu bolo, že náš tré-

ner narazil na zdatného súpera v in-

tenzite hlasu, ďakujem chlapcom!

Richard Neubauer

V zápase nám nevyšiel jeho úvod
Muži - V. liga stred SK. C

1. D. Niva 7 4 2 1 21:10 14

2. Č. Balog 7 4 2 1 12:6 14

3. Krupina 7 3 3 1 12:4 12

4. Selce 7 3 3 1 16:14 12

5. B. Štiavnica 7 4 0 3 10:9 12

6. Lovča 7 4 0 3 14:20 12

7. Hliník/Hr. 6 2 4 0 10:8 10

8. Sásová 7 2 3 2 12:8 9

9. Š. Bane 7 2 3 2 9:6 9

10. Lieskovec 7 2 3 2 9:8 9

11. Hrochoť 7 1 2 4 10:20 5

12. Jakub 7 1 1 5 12:18 4

13. H. Nemce 6 1 1 4 8:16 4

14. Priechod 7 0 3 4 5:13 3

T. Počai, M. Šimko, T. Hudec a M. Rudinský  foto Archív autora 
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služby

inzercia

 Dám do prenájmu RD v Banskom 

Studenci, tel.č.: 0907 712 460

  Predám záhradku s chatkou, 

tel.č.: 0902 552 009

  Kúpim 1-izbový byt v BŠ, tel.č.: 

0905 148 574

  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 zaklada-

nie stavieb. Kameňolom Šobov Ban-

ská Štiavnica, tel.č.: 0911 343 051

reality

prácapppppppppppp

  Prijmeme recepčnú do hotela Sa-

lamander. Bližšie info: 0908 878 

664, e-mail: hotelsalamander@gma-

il.com

 Hotel Grand Matej prijme čašní-

kov - aj brigádnikov, pomocnú silu 

do kuchyne, nevyučených zaškolí-

me, tel.č.: 0903 518 316

  Prijmeme čašníčku/-ka do Tro-

tuar café brigádnicky príp. na stálo, 

nástup ihneď, bližšie info v kaviar-

ni, e-mail: daliborsuchanek@azet.sk

najlepšie ceny v meste

CITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

0,55/km
v BS

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

INZERCIA

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

TEPOVANIE TEPOVANIE 
KOBERCOV A SEDAČIEKKOBERCOV A SEDAČIEK

MOBIL – 0907 760 960MOBIL – 0907 760 960

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.

Banskobystrický 
pohár 
v tanečnom športe

Dňa 17.9.2016 sa Nela Slančíko-

vá a jej tanečný partner Ramon Ta-

ráč zúčastnili na tanečnej súťaži pod 

názvom Banskobystrický pohár Ro-

botníckeho domu 2016, kde súťažili 

pod vedením Faber Dance Team. V 

kategórii Deti II E sa umiestnili na 

druhom mieste a v kategórii Junio-

ri I E sa umiestnili na tretom mies-

te. Blahoželáme!  PS


