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22.9.2019 uplynulo presne 

40. rokov odvtedy, ako MK 

SSR vyhláškou č. 124 z roku 

1979 vyhlásilo Štiavnické 

vrchy za chránenú krajinnú 

oblasť (CHKO).

Pri tejto príležitosti Správa CHKO 

Štiavnické vrchy (S-CHKO Š.V.) 

usporiadala viacero podujatí, na 

ktorých sa zúčastnilo aj viacero vý-

znamných osobností: JUDr. Boris 

Susko, štátny tajomník MŽP SR, 

Mgr. Lenka Jamborová, riaditeľka 

odboru štátnej správy ochrany prí-

rody a krajiny MŽP SR, Ing. Martin 

Lakanda, generálny riaditeľ ŠOP SR, 

Ing. Peter Baláž, námestník generál-

neho riaditeľa pre ochranu prírody 

ŠOP SR, Dr.h.c. prof. RNDr. Lász-

ló Miklós, DrSc., poradca ministra 

životného prostredia SR, Mgr. Na-

dežda Babiaková, primátorka mes-

ta Banská Štiavnica, Ing. Štefan Fi-

lip, 

Pozývame Vás na verejnú 

prezentáciu kvarteta 

Osobnosti Banskej Štiavnice.

Prezentácia kvarteta bude 22.10. 

o  10:00 v  Klube Rubigall spoje-

ná s vernisážou výstavy „Koncepty 

a prototypy“.

Vo zväčšenej podobe uvidíte gra-

fi cké návrhy a  prvé prototypy 

kvarteta, cez ktoré musel vývoj 

prejsť, aby sme Vám mohli pri-

niesť kvarteto Osobnosti Banskej 

Štiavnice vo fi nálnej podobe. Kar-

ta, to nie je len obrázok a číslo vy-

jadrujúce hodnotu. Pri tvorbe ná-

vrhu sme museli skombinovať 

klasickosť kartových hier, zaužíva-

ných podôb kariet s požiadavkami 

hrateľnosti a aktuálnej doby – pri-

niesť kartu 21. storočia. Ako uvi-

díte, nebola to jednoduchá cesta.

O  osobnostiach a  príprave hry 

Vám porozpráva autorský kolek-

tív: Mgr. Peter Chytil, Mgr. Mária 

Čelková, Mgr. art. Ivan Slovenčák 

a  do histórie Banskej Štiavnice 

Vás prenesie PhDr. Mikuláš Čel-

ko.

Nebude chýbať možnosť si toto 

kvarteto zahrať. Kvarteto osob-

nosti Banskej Štiavnice si môžete 

zakúpiť v  Infocentre mesta Ban-

ská Štiavnica.

Peter Chytil, komisia 

pre pamätihodnosti mesta

Podujatie k 40. výročiu 
Chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy

Kvarteto Osobnosti Banskej Štiavnice

Prejav primátorky mesta na seminári  foto Archív CHKO SV

�3.str.

United Nations

Cultural Organization

Banská Štiavnica 
a technické pamiatky okolia
Svetové tvo od roku 1993
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Nedeľa 29.9. o 16:00 hod.Nedeľa 29.9. o 16:00 hod.

ANgrY Birds ANgrY Birds 

                      vo fi lMe 2vo fi lMe 2

SVETOVÉ 
DEDIČSTVO 
OČAMI DETÍ
Trámová miestnosť Rubigallu 

(2. poschodie)

25.9. - 31.12.2019 

Výherca
súťaže s BingoSpa kozmetikou

Milí čitatelia! V  ŠN č.32/2019 zo 

dňa 12.9. sme pre Vás pripravili za-

ujímavú súťaž o  balíček kozmeti-

ky BingoSpa v hodnote 10EUR. Va-

šou úlohou bolo správne odpovedať 

na súťažnú otázku: V ktorom roku 

bola založená spoločnosť kozmetiky 

BingoSpa? Správna odpoveď: v r. 

1988. Zo všetkých správnych odpo-

vedí sme vyžrebovali p. Alenku Pa-

takyovú z BŠ, ktorej pošleme koz-

metický balíček. Gratulujeme! 

red.

Oznam
Oznamujeme, že odznak mesta je 

opätovne dostupný a  v dostatoč-

nom počte. IC BŠ
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„Ak nám v starobe slabnú niektoré 

zmysly, utešujeme sa „však nemusím 

všetko vidieť a všetko počuť.“

Ján Petrík

čriepok

DIÁR
z programu

primátorky

23.9.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Redakčná rada VIO TV.

Uskutočnilo sa pracovné rokova-

nie k parkovisku na ulici Dolná.

24.9.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Riešenie právnych vecí úradu.

Účasť na Valnom zhromaždení 

OOCR Región Banská Štiavnica.

25.9.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Účasť na Valnom zhromaždení 

Mestských lesov Banská Štiavni-

ca, spol. s r.o.

Účasť na vernisáži výstavy víťaz-

ných prác 25. ročníka medziná-

rodnej výtvarnej súťaže Svetové 

dedičstvo očami detí.

26.9.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Pracovná porada k Mestu kultú-

ry 2019.

27.9.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Účasť na tlačovej besede v rámci 

národného projektu „Modernizá-

cia miestnej územnej samosprávy“

realizovaný Združením miest 

a obcí Slovenska.

Účasť na odbornom seminári pri 

príležitosti 45. výročia úmrtia 

spisovateľa J. Horáka.

Viera Lauková

Rozmiestnenie 
VKK
na zber objemného odpadu

Technické služby, mestský podnik, 

oznamujú, že sa rozmiestňujú veľ-

kokapacitné kontajnery (ďalej VKK) 

oddelene na zber objemného odpa-

du a bioodpadu, tieto druhy odpa-

dov sa nesmú vzájomne miešať.

Zber objemného odpadu:

VKK na objemný odpad bude prista-

vený: 27.9.2019 – pre ul. J. Fándly-

ho a Železničiarska (1 ks ) – oproti 

garážam na ul. Železničiarska

Do VKK na objemný odpad patrí len 

objemný odpad (20 03 07), čo je ko-

munálny odpad, ktorý kvôli svojim 

rozmerom a hmotnosti nie je mož-

né umiestniť do štandardných zber-

ných nádob, napríklad nábytok, sta-

ré matrace, koberce, okná, dvere, 

umývadlá, WC a pod..

Do VKK na objemný odpad nepat-

ria druhotné suroviny (železný šrot, 

papier, sklo, plasty), nebezpečný od-

pad a elektroodpad (farby, domáca 

chémia, chladničky, práčky, televí-

zory, počítače, telefóny, batérie, žia-

rivky,...) biologicky rozložiteľný ko-

munálny odpad (zvyšky potravín, 

tráva, konáre, lístie) a ani stavebný 

odpad. 

Tieto druhy odpadov je možné pri-

niesť na Zberný dvor - ul. Antolská 

46, Banská Štiavnica v  čase: pon-

delok – piatok: 06:00 hod. – 18:00 

hod., sobota: 08:00 hod. – 12:00 

hod. Ak majú občania požiadavky na 

pristavenie VKK na objemný odpad 

alebo záhradný bioodpad, treba to 

nahlásiť na dispečing Technických 

služieb, m. p., tel. č. 0908 272 630.

Peter Heiler, riaditeľ podniku

10.9. v Rádiu Regina o 6:40 bola re-

portáž o Hornej Štubni. Mimoriad-

na pozornosť bola venovaná rodáčke 

z  tejto obce Emílii Vášáryovej, kto-

rá následne svoje detstvo a mladosť 

prežila v  Banskej Štiavnici. 13.9. 

v Rádiu Devín o 13:30 bolo čítanie 

z historického románu Exštiavniča-

na Karola Horáka o 3 košických mu-

čeníkoch z r.1619. 14.9. vo viacerých 

médiách bola informácia o  podu-

jatiach k  70. výročiu Trate mláde-

že z  Hronskej Dúbravy do Banskej 

Štiavnice. 18.9. vo viacerých médi-

ách hovoril banskoštiavnický rodák 

a europoslanec Robert Hajšel o aktu-

álnom obsahu rokovania Európske-

ho parlamentu. 19.9. v Rádiu Devín 

viackrát hovoril Ing. Rastislav Mar-

ko, vedúci odd. kultúry, športu a me-

diálnej komunikácie MsÚ v B. Štiav-

nici, aké kultúrne podujatia budú 

v B. Štiavnici „Meste kultúry 2019“ do 

konca roka 2019. 20.9. v Rádiu De-

vín bola informácia o  mimoriadne 

atraktívnom divadelnom predstave-

ní „Fly Me to the Moon“, najobľúbe-

nejšieho divadla na Slovensku Di-

vadla Kontra (Cena Dosky 2018) v B. 

Štiavnici, ktoré bude v  dňoch 21., 

27., 28. a 29.9.

Ján Novák

Štiavničania, Štiavnica, 
médiá a súvzťažnosti

INZERCIA

Oznam
Upozorňujeme našich prispieva-

teľov, že príjem príspevkov a  in-

zercie do najbližšieho čísla ŠN je 

v pondelok do 14:00 hod. Ďaku-

jeme za porozumenie!  red.

Informačné 
centrum
Banská Štiavnica

Otváracie hodiny: každý deň

september: 9:00 - 17.00

október: 8:00 – 16:00

Nám. sv. Trojice č.6

969 01 Banská Štiavnica

e-mail: ic@banskastiavnica.sk

tel.: +421 45 694 96 53 MsÚ

V stredu 25.9. sa konala v Trámovej 

miestnosti Rubigallu na 2. posch. 

v Banskej Štiavnici vernisáž výsta-

vy pri príležitosti 25. ročníka me-

dzinárodnej súťaže výtvarných prác 

„Svetové dedičstvo očami detí“, kto-

ré organizuje od roku 1995 mesto 

Banská Štiavnica. Výsledky jubilej-

ného ročníka v jednotlivých kategó-

riách Vám prinesieme v najbližšom 

čísle ŠN. Srdečne pozývame!

Michal Kríž

25 rokov výstavy 
Svetové dedičstvo očami detí
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prednosta Okresného 

úradu v Banskej Štiavnici, predsta-

vitelia chránených území na Sloven-

sku, zástupcovia orgánov štátnej 

a verejnej správy na Slovensku, zá-

stupcovia lesov, škôl a múzeí.

Dňa 18.9.2019 sa uskutočnil od-

borný seminár v  chate Lodiar na 

Počúvadle, na ktorom bolo prezen-

tované všetko to, čo predchádza-

lo vzniku CHKO Š.V., doterajší vý-

voj i perspektívy rozvoja CHKO Š.V. 

S  úvodným príhovorom vystúpili: 

Ing. Peter Baláž, Mgr. Nadežda Ba-

biaková, Ing. Štefan Filip a po nich 

nasledovali odborné prednášky 

PhDr. Jána Nováka CSc., Ing. Pet-

ra Mojžitu, RNDr. Dušana Trcku, 

Ing. Dušana Farbiaka, Ing. Václava 

Koledu a Ing. Petra Farbiaka. V dis-

kusii ešte s mimoriadne zaujímavý-

mi prednáškami vystúpili Ing. Pe-

ter Salenka a Ing. Július Burkovský. 

S-CHKO Š. V. pripravuje aj vyda-

nie zborníka prednášok z tohto se-

minára, o ktorom budeme čitateľov 

Štiavnických novín informovať.

Následne bolo otvorenie výsta-

vy posterovej prezentácie fotogra-

fi í k 40. výročiu CHKO Š.V.. Kurá-

torkou výstavy bola pracovníčka 

CHKO Š.V. RNDr. Iveta Zvarová. 

Veľkou cťou bolo pre toto poduja-

tie, že ďakovné listy osobnostiam 

a organizáciám, ktoré sa najviac za-

slúžili o  rozvoj všestranných akti-

vít CHKO Š.V. odovzdával JUDr. 

Boris Susko, štátny tajomník MŽP 

SR. Výstava bude sprístupnená ve-

rejnosti v priestoroch S-CHKO Š.V., 

na ulici Kammerhofská 26, Banská 

Štiavnica do 31. decembra 2019. 

Dňa 19. septembra bola exkurzia 

na legendárne Sitno, ktoré má vý-

nimočné a  nezastupiteľné posta-

venie na Slovensku z  prírodného 

ako aj kultúrno-historického hľa-

diska. Musím zdôrazniť, že Správa 

CHKO Štiavnické vrchy má na vr-

chole Sitna svoje Informačné stre-

disko ochrany prírody s vynovenou 

interaktívnou expozíciou. Všetko 

dôležité o Sitne povedali PhDr. Jo-

zef Labuda CSc., Ing. Róbert Melcer 

a Ing. Peter Farbiak.

Nakoniec chcem ešte úprimne po-

ďakovať vedeniu a personálu chaty 

Lodiar na Počúvadle za vytvorenie 

ideálnych podmienok pre priebeh 

nášho seminára, ako aj Branislavo-

vi Cengelovi za vytvorenie mimo-

riadne dôstojných podmienok pre 

ukončenie našich podujatí spolo-

čenským posedením.

Peter Farbiak, riaditeľ Správy 

CHKO Štiavnické vrchy

NOVINKY

1.str.

Podujatie k 40. výročiu Chránenej krajinnej oblasti 
Štiavnické vrchy

Vážené slávnostné zhromaž-

denie, ctení naši hostia, moji 

milí Štiavničania!

Ani sa mi nechce veriť, že od vyhláse-

nia Štiavnických vrchov za chránenú 

krajinnú oblasť ubehlo už neuveriteľ-

ných 40 rokov. Dodnes mám v živej 

pamäti širokospektrálne aktivity Ing. 

Milana Kapustu, CSc., prvého riadi-

teľa Správy CHKO Štiavnické vrchy, 

jeho nasledovníkov vo funkcii Ing. 

Antona Marušku, CSc., RNDr. Duša-

na Trcku, ako aj všetkých doterajších 

pracovníkov Správy CHKO Štiav-

nické vrchy. Vďaka nim bola Správa 

CHKO Štiavnické vrhy od jej vzniku 

až dodnes bez akýchkoľvek pochyb-

ností jednou najvýznamnejších inšti-

túcií v našom meste.

Som nesmierne rada, že to isté mô-

žem povedať aj o súčasných zamest-

nancoch Správy CHKO Štiavnické 

vrchy pod vedením Ing. Petra Far-

biaka. Prajem im nielen v  mojom 

mene, ale aj v  mene celej mestskej 

samosprávy i všetkých Štiavničanov, 

aby tak ako doteraz boli dôstojný-

mi pokračovateľmi ich predchodcov. 

Pevne verím, že tomu tak bude a aj 

naďalej budeme oprávnene hrdí na 

Správu CHKO Štiavnické vrchy, všet-

kých ich zamestnancov a ich aktivity 

v prospech CHKO Štiavnické vrchy.

Za doterajšie aktivity Vám patrí čo 

najvreljšia vďaka a  do ďalšej práce 

Vám prajem dobrú pohodu a čo naj-

viac úspechov ku Vašej i  našej spo-

ločnej spokojnosti, radosti, ale aj hr-

dosti.

Mgr. Nadežda Babiaková, 

primátorka mesta

Prejav primátorky mesta 
k 40. výročiu CHKO Štiavnické vrchy

Počty detí a žiakov v mater-

ských a základných školách 

a školských zariadeniach na 

území mesta Banská Štiavnica, 

v školskom roku 2019/20.

Uvedený prehľad počtu detí a  žia-

kov napĺňa prognózy očakávaného 

demografi ckého vývoja na Sloven-

sku, keď počet žiakov v základných 

školách sa oproti minulému škol-

skému roku znížil (v Banskej Štiav-

nici o 20 žiakov) a počet detí v MŠ 

sa mierne zvýšil (v Banskej Štiavni-

ci o 10 detí).

V. Ebert, školský úrad

Prehľad počtu detí a žiakov na školách
Údaje sú k 15.septembru 2019.

Škola/školské zariadenie Celkový počet detí, žiakov, klientov

ZŠ Jozefa Horáka 471

ZŠ Jozefa Kollára 204

ZŠ pri KSŠ sv. Fr. Assiského 176

Súkromná ZŠ Bakomi 93

MŠ 1. mája 110

MŠ Štefultov, ako elokovaná trieda MŠ 1. mája 18

MŠ Bratská 85

MŠ Mierová 25

MŠ pri KSŠ sv. Fr. Assiského 61

Súkromná MŠ Nezábudka 25

Súkromná MŠ Guliver 34

Základná umelecká škola 460

Centrum voľného času 518

Centrum voľného času pri KSŠ sv. Fr. Assiského 152

JUDr. Boris Susko (vľavo) pred 

odovzdávaním ďakovných 

listov  foto Archív CHKO BS

Poďakovanie
za spokojných obyvateľov 

a majiteľov pozemkov na uli-

ci Ovocná

Touto cestou by sme sa chce-

li poďakovať primátorke mes-

ta Mgr. Nadežde Babiakovej za 

ochotu a  ústretovosť pri obno-

ve nového asfaltového povrchu 

na našej ulici v  prospech oby-

vateľov žijúcich v  tejto časti aj 

napriek zložitým komplikáci-

ám. Taktiež chceme poďakovať 

aj poslancom MsZ a zamestnan-

com MsÚ, ktorí sa o to zaslúžili. 

Ďakujeme!

obyvatelia Ovocnej ul.

Pozvánka
Kluby zdravia a  MsÚ, odd. 

KŠaMK Vás pozývajú na bese-

dy dňa 1. októbra 2019 s lek-

torom Jaromírom Novotom na 

tému: „Ako sa vyhnúť cukrov-

ke“ a  dňa 15. októbra 2019 

s  lektorom Doc. Ing. Rastisla-

vom Lagaňom, PhD. na tému: 

„Pohyb – najdôležitejší prostrie-

dok pre naše zdravie“. Besedy sa 

uskutočnia o  17:00 v  priesto-

roch Kultúrneho centra na 

Kammerhofskej 1 v  Ban-

skej Štiavnici. Bližšie info: 

www.klubyzdravia.sk. Ste sr-

dečne vítaní!

OZ Život a zdravie
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výkonný riaditeľ Oblastnej 

organizácie cestovného ruchu 

Región Banská Štiavnica

Oblastná organizácia cestovného 

ruchu Región Banská Štiavnica vy-

hlasuje výberové konanie na ob-

sadenie pracovnej pozície: Výkon-

ný riaditeľ Oblastnej organizácie 

cestovného ruchu Región Banská 

Štiavnica

Miesto výkonu práce:

kancelária OO CR Región Banská 

Štiavnica, Kammerhofská 1, Ban-

ská Štiavnica

Druh pracovného pomeru:

hlavný pracovný pomer so skúšob-

nou dobou 3 mesiace

Predpokladaný termín nástupu:

január 2020

Kvalifi kačné predpoklady:

vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, 

prax v  oblasti cestovného ruchu, 

marketingu, manažmentu cestov-

ného ruchu min. 3 roky, - vysoko-

školské vzdelanie I. stupňa, prax 

v  oblasti cestovného ruchu, mar-

ketingu, manažmentu cestovného 

ruchu min. 5 rokov, stredoškolské 

vzdelanie s  maturitou, prax v  ob-

lasti cestovného ruchu, marketin-

gu, manažmentu cestovného ruchu 

min. 10 rokov, prax v riadiacej po-

zícii výhodou, prax v príprave pro-

jektových žiadostí a implementácie 

projektov výhodou

Znalosti:

aktívna znalosť anglického jazyka 

slovom i  písmom, ďalší jazyk vý-

hodou, znalosť PC na užívateľskej 

úrovni: MS Offi  ce: Word, Excel, 

Power Point, Outlook, Internet, vo-

dičský preukaz skupiny B (predpo-

klad potreby používania súkromné-

ho vozidla v rámci výkonu práce za 

vopred dohodnutých podmienok), 

znalosť regiónu, základná znalosť 

legislatívnych predpisov v  oblas-

ti cestovného ruchu, územnej sa-

mosprávy, verejného obstarávania 

a účtovníctva

Osobnostné predpoklady a zruč-

nosti:

manažérske, organizačné a  komu-

nikačné zručnosti, samostatnosť, 

zodpovednosť, spoľahlivosť, fl exi-

bilita, kreatívnosť, komunikatív-

nosť, bezúhonnosť, schopnosť tvo-

rivej samostatnej, ale aj tímovej 

práce, schopnosť pracovať pod tla-

kom a zvládanie stresu, vytrvalosť 

a orientácia na výsledky

Náplň práce, právomoci a zodpo-

vednosti:

riadenie organizácie, priame riade-

nie pracovníkov, riadenie rozvojo-

vých projektov, vypracovávanie do-

kumentov, smerníc týkajúcich sa 

činnosti a prevádzky OO CR, pred-

kladanie materiálov na rokovanie 

predstavenstvu a valnému zhromaž-

deniu, tvorba a realizácia marketin-

gu a  propagácie cestovného ruchu 

regiónu,zostavovanie a  realizácia 

dlhodobej a  krátkodobej koncepcie 

a  stratégie rozvoja cestovného ru-

chu, príprava a  realizácia žiadostí 

o štátnu dotáciu a projektov z fon-

dov EÚ a iných zdrojov zameraných 

na podporu cestovného ruchu, prí-

prava rozpočtov organizácie a stra-

tégie získavania a  čerpania fi nanč-

ných prostriedkov, príprava návrhu 

rozpočtu organizácie na príslušný 

rok a  realizovanie schvaľovacieho 

procesu rozpočtu organizácie, v spo-

lupráci s členmi oblastnej organizá-

cie spracovávanie ročných plánov 

činností a  aktivít a  zodpovednosť 

za ich realizáciu, vypracovávanie vý-

ročnej správy o činnosti organizácie 

a vývoji cestovného ruchu v regióne, 

vypracovávanie analýz, štúdií, od-

borných podkladov pre rozhodova-

nie orgánov organizácie, tvorba no-

vých produktov cestovného ruchu 

a s tým súvisiace aktivity, budovanie 

mediálnych vzťahov a medzinárod-

ných vzťahov, aktualizácia interne-

tových schránok OO CR, sociálnych 

sietí a  pod., organizačné zabezpe-

čenie zasadnutí valného zhromaž-

denia a  predstavenstva a  príprava 

podkladov na ich rokovanie, plne-

nie uznesení prijatých valným zhro-

maždením a predstavenstvom, prí-

prava podkladov pre dozornú radu 

na kontrolnú činnosť, vypracova-

nie výročnej správy o  činnosti or-

ganizácie a vývoji cestovného ruchu 

v  danej destinácii, príprava projek-

tu čerpania štátnej dotácie a  jeho 

zúčtovanie so štátnym rozpočtom, 

hospodárenie s  majetkom organi-

zácie so súhlasom predsedu pred-

stavenstva a  realizácia fi nančných 

operácií do výšky limitu schválené-

ho predstavenstvom, zabezpečenie 

vedenia účtovníctva podľa relevant-

ných osobitných predpisov v  súla-

de s  platným zákonom a  platnými 

predpismi, vedenie zoznamu členov 

OO CR, vrátane právnych vzťahov 

vyplývajúcich z členstva OO CR, za-

bezpečenie starostlivosti o  členskú 

základňu OO CR, zodpovednosť za 

jej udržanie a  územné rozširova-

nie, budovanie partnerstiev na lo-

kálnej, regionálnej a národnej úrov-

ni, spravovanie databáz kontaktov 

organizácie, tvorba a realizácia plá-

nu marketingu a  propagácie desti-

nácie doma a  v  zahraničí, koordi-

nácia marketingovej komunikácie 

dovnútra a navonok, zodpovednosť 

za budovanie pozitívnej reputácie 

značky destinácie, sledovanie úspeš-

nosti marketingových aktivít a  ich 

vyhodnocovanie, tvorba pracovných 

a externých skupín v záujme rozvoja 

destinácie a koordinácia ich činnosti

Zoznam požadovaných dokla-

dov:

- štrukturovaný životopis s prehľa-

dom doterajšej praxe vlastnoručne 

podpísaný

- žiadosť o prijatie do zamestnania 

formou motivačného listu

- overená fotokópia dokladu o  na-

dobudnutom najvyššom vzdelaní

- výpis z registra trestov, nie starší 

ako 3 mesiace

- vypracovaný zámer rozvoja ces-

tovného ruchu OO CR Región Ban-

ská Štiavnica (max. 1 strana formá-

tu A4)

- vlastný návrh marketingových ak-

tivít zameraných na rozvoj cestov-

ného ruchu

- vlastnoručne podpísaný písomný 

súhlas uchádzača v znení: „Súhlasím 

so spracúvaním mnou poskytnutých 

osobných údajov Oblastnou organizá-

ciou cestovného ruchu Región Banská 

Štiavnica pre účely vytvorenia databá-

zy a vedenia evidencie uchádzačov o za-

mestnanie v rámci vyhláseného výbero-

vého konania v zmysle zákona NR SR 

č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných 

údajov v platnom znení, a to až do od-

volania písomnou formou.“

Platové podmienky:

výška základnej mzdy od 1.000 do 

1.200eur mesačne v  závislosti od 

kvalifi kačných predpokladov a  do-

terajšej praxe.

Žiadosť do výberového konania 

spolu s  požadovanými dokladmi 

zašlite do 7.10.2019 poštou na ad-

resu: OO CR Región Banská Štiav-

nica, Kammerhofská 1, 969 01 

Banská Štiavnica s uvedením znač-

ky na obálke v znení: „Výberové ko-

nanie na pozíciu výkonného riaditeľa 

OO CR Región Banská Štiavnica - Ne-

otvárať!“

Kontaktná osoba:

Ing. Lívia Olahová, +421 948 638 675.

Uchádzači, ktorí splnia požadova-

né kritériá budú pozvaní na osobný 

pohovor. Termín pohovoru im bude 

oznámený mailovou poštou.

Výberové konanie na pozíciu:Zámer predaja
majetku mesta Banská Štiav-

nica č. 26/2019

Predmet predaja:

– byt v bytovom dome súp. č. 11 

na Nám. sv. Trojice č. 7 v Banskej 

Štiavnici, a to:

– byt č. 2/B nachádzajúci sa na 2. 

poschodí bytového domu súp. č. 

11 na Nám. sv. Trojice č. 7, spo-

luvlastníckeho podielu na spoloč-

ných častiach a spoločných zaria-

deniach domu a na príslušenstve 

vo veľkosti 3616/115800 a spo-

luvlastníckeho podielu na po-

zemku par. č. CKN 3199/1 vo 

výmere 652m2, zastavané plo-

chy a nádvoria, na ktorom je by-

tový dom postavený, vo veľkosti 

3616/115800.

Nehnuteľnosti sú vedené na Ka-

tastrálnom odbore Okresné-

ho úradu v  Banskej Štiavnici na 

LV č. 6562 (pod B1 v celosti) pre 

okres Banská Štiavnica, obec 

Banská Štiavnica, k. ú. Banská 

Štiavnica.

Jedná sa o majetok, ktorý je pre 

mesto Banská Štiavnica nadby-

točný a neupotrebiteľný.

Spôsob predaja majetku ako prí-

pad hodný osobitného zreteľa za 

cenu určenú dohodou vo výške 

0,03€ do vlastníctva:

– byt č. 2/B nachádzajúci sa na 2. 

poschodí bytového domu súp. č. 

11 na Nám. sv. Trojice č. 7, spo-

luvlastníckeho podielu na spoloč-

ných častiach a spoločných zaria-

deniach domu a na príslušenstve 

vo veľkosti 3616/115800 a spo-

luvlastníckeho podielu na po-

zemku par. č. CKN 3199/1 vo 

výmere 652m2, zastavané plo-

chy a nádvoria, na ktorom je by-

tový dom postavený, vo veľkosti 

3616/115800 do vlastníctva Lu-

ptákovej Miriam, rod. Chrenko-

vej, trvalo bytom Podhorie 75, 

969 82.

Zámer na prevod citovaného 

majetku bol schválený uznese-

ním MsZ č. 153/2019 zo dňa: 

26.8.2019.

Spôsob predaja a  dôvo-

dy predaja sú zverejnené na 

úradnej tabuli mesta a  na 

www.banskastiavnica.sk.

Bližšie informácie k zámeru pre-

daja majetku Vám v prípade zá-

ujmu poskytneme na Mestskom 

úrade v  Banskej Štiavnici, odd. 

právnom a  správy majetku, tel.: 

045 – 6949642, email: lubomira.

krnacova@banskastiavnica.sk.

MsÚ
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kam v BŠ 
a okolí ?

INZERCIA

OOCR Región Banská Štiavnica 

zorganizovala v piatok 

20.9.2019 Jesennú grunto-

vačku.

Zúčastnilo sa jej 101 ľudí dobrej 

vôle. Čistili sme lokality podelení 

v troch skupinách: kopec pod No-

vým zámkom, cestu k tajchu Klin-

ger a jeho okolie a náučný chodník 

Glanzenberg.

Okolie Nového zámku aj v  ťažko 

dostupnom teréne čistili tí naj-

menší účastníci, deti 1.až 3. roč-

níka ZŠ Bakomi s  veľkým nasa-

dením a oduševnením. Chlapci sa 

predviedli ako siláci čo vedia spo-

lupracovať a  vytiahli hore kop-

com aj hrdzavú kostru z matraca. 

K  tajchu Klinger sa vybrali nie-

len žiaci Gymnázia Andreja Kme-

ťa, ale aj Erik Forgáč so skupinou 

40 rodičov a  detí z  OZ Up-Down 

syndrom, prevažne z  Bratislavy. 

Náučný chodník Glanzenberg vy-

gruntovali ôsmaci z  Katolíckej 

spojenej školy sv. Františka Assis-

kého. Nemilým prekvapením bolo 

5 veľkých vriec odpadu vynese-

ných z opusteného banského die-

la na trase tohto náučného chod-

níka.

Celkovo sme vyčistili 8 km trás 

v Banskej Štiavnici od 56 vriec od-

padu, o ktoré sa postarali Technic-

ké služby mesta Banská Štiavni-

ca. Po dobre odvedenej práci sme 

zahnali hlad výborným gulášom 

v Hájovni na Červenej Studni.

Jesenná gruntovačka sa konala 

v celom Banskobystrickom kraji na 

10 turistických a rekreačných loka-

litách. Vyčistilo sa spolu takmer 42 

kilometrov turistických chodníkov, 

a nazbieralo sa viac ako 20 tisíc lit-

rov odpadu. Gruntovačka nadväzo-

vala na globálne hnutia World Clea-

nup Day, Fridays for Future a Week 

for Future a v celom kraji sa do nej 

zapojilo takmer 400 dobrovoľní-

kov z radov základných a stredných 

škôl, rôznych združení, ale aj indi-

viduálni účastníci.

Ďalšiu gruntovačku chystáme na 

jar pri príležitosti Dňa Zeme. Bu-

deme radi ak sa ku nám pridáte 

viacerí.

Ešte raz Ďakujeme všetkým, ktorí 

ste prišli: ZŠ Bakomi, Gymnázium 

A. Kmeťa, Spojená katolícka ško-

la sv. Františka Assiského, OZ Up- 

Down syndrome, Technické služby 

mesta Banská Štiavnica a Hájovni 

– Červená Studňa.

Silvia Benková, 

Región Banská Štiavnica 

Jesenná gruntovačka

Čistenie náučného chodníka Glanzenberg  foto Archív Región BS

Dobrovoľníci v Hájovni na Červenej Studni  foto Archív Región BS

27.9. Maja Beňová a  priatelia, 

krst nového CD, Reštaurácia Gal-

lery, Nám. sv. Trojice 8, B. Štiav-

nica, 16:00.

Židovské všeličo, čo ste možno 

vedeli i  nevedeli o  židovských 

zvykoch, osobnostiach i  kuchy-

ni. Pod Červenou studňou 1, B. 

Štiavnica, 17:00.

Spojár oldies night vol.5, Spo-

jár Kafe&Klub, Kammerhofská 

181/6, B. Štiavnica, 21:00.

27. – 29.9. Škola alchýmie a ša-

manizmu. Ubytovanie Aura, Sta-

romestská 8, B. Štiavnica, 13:00.

27. – 29.9. Kosmopol – divadel-

ný projekt inšpirovaný formou 

imerzného divadla. KC Eleuzína, 

Horná ružová 1, Banská Štiavni-

ca, 18:00.

28.9. Gerardo Vargas – vernisáž 

mexického umelca, maliara a ilu-

strátora. Art Cafe, Akademická 

327/2, B. Štiavnica, 20:00.

Divadlo: Topdogs, Verejná pre-

zentácia hry TopDogs od Ursa 

Widmera v  podaní študentov 

kurzu herectva everydayActor. 

Divadielko Concordia, J. Palárika 

4, B. Štiavnica, 19:00.

Koncert: Dorota Nvotová, Spe-

váčka, herečka a  spisovateľka 

Dorota Nvotová prichádza do 

Štiavnice s  novým štúdiovým 

albumom More. Art Cafe, Aka-

demická 327/2, B. Štiavnica, 

20:00.

Vegan piknik vol.7, Hájovňa – 

Červená Studňa, Nad Rozgrun-

dom 1, B. Štiavnica, 10:00.

Koncert: N3O – V  Pohybe tour, 

Hájovňa – Červená Studňa, Nad 

Rozgrundom 1, B. Štiavnica, 

21:00.

Koncert: GJOLL, projekt zaobe-

rajúci sa Škandinávskou folko-

vou hudbou. U  templárov, Rad-

ničné nám. 106/13, B. Štiavnica, 

20:00.

2.10. Geobádateľňa pre všet-

kých. Berggericht – Mineralo-

gická expozícia, B. Štiavnica, 

13:00.

3.10. Vernisáž: Poézia v  obra-

zoch – vernisáž výstavy Dani-

ce Košiarovej. Stredná odborná 

škola služieb a  lesníctva, Kol-

pašská 1586/9, B. Štiavnica, 

16:00.

Geobádateľňa pre všetkých. 

Berggericht – Mineralogická ex-

pozícia, B. Štiavnica, 13:00.

 Región Banská Štiavnica
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Dňa 5. septembra 2019 

vyvrcholila regionálna súťaž 

s baníckou tematikou – a to 

vernisážou výstavy.

Vernisáž sa konala v Klube Rubigall 

v Mestskej knižnici Banská Štiavni-

ca, kde sme sa stretli nielen s oce-

nenými žiakmi a  pedagógmi, ale 

prišli sa pozrieť aj ich rodičia, sta-

rí rodičia či kamaráti. Súťaže sa 

zúčastnili hlavne banské mestá – 

Banská Štiavnica, Kremnica, Nová 

Baňa a Žarnovica, ale prekvapením 

bola aj účasť škôl z Prešova, Micha-

loviec, Miloslavova či Bziniec pod 

Javorinou. Vernisáž otvorila úvod-

ným slovom riaditeľka Pohronské-

ho osvetového strediska v  Žiari 

nad Hronom Mgr. Helena Žňavo-

vá, a potom sa dal priestor milým 

hosťom – skupine Permoník z MŠ 

1. mája a  ich pani učiteľkám, pani 

Konopkovej a Inglotovej. Malí per-

moníci nám predviedli krásne pri-

pravený program, pesničky a  bás-

ničky z baníckeho folklóru, a potom 

po baníckej hymne Vstávaj Hanzo 

hore v ich podaní sme prešli k sláv-

nostnému vyhodnoteniu súťaže 

a odovzdaniu cien. Udelených bolo 

16 cien v jednotlivých kategóriách, 

3 čestné uznania a 3 špeciálne ceny. 

Diplomy s  cenami prišli odovzdať 

vedúca mestskej knižnice – pani 

Katarína Kissová a za Banskoštiav-

nicko-hodrušský banský spolok 

pán Jozef Osvald, ktorí odovzdali 

aj špeciálne ceny: Cenu mesta Ban-

ská Štiavnica, Cenu mestskej kniž-

nice za literárne spracovanie témy 

a  Cenu Banskoštiavnicko-hodruš-

ského baníckeho spolku. Ocenení 

žiaci z  banskoštiavnického regió-

nu: Aneta Mihoková, Matúš Dávid, 

Terezka Chmelková z MŠ Bratská, 

Svetlana Bella Poláková, Patrik Lu-

pták, Berenika Michelíková, Jakub 

Marko, Samo Weis, Michaela Lon-

gauerová, Miroslav Štencl, Samuel 

Bartík, Dominika Slaná zo ZŠ J.Ho-

ráka. Všetkým ešte raz gratuluje-

me – každý ocenený získal okrem 

diplomu a  ceny aj milé prekvape-

nie – špeciálne pexeso vytvorené 

z  najlepších prác, ktoré mu bude 

pripomínať túto súťaž. Pre tých, 

ktorí nestihli vernisáž dávame do 

pozornosti, že výstava bude otvo-

rená až do 30. septembra 2019 

v  priestoroch Klubu Rubigall. Na 

záver sa chceme ešte raz poďako-

vať všetkým spoluorganizátorom: 

POS – pracovisko v Banskej Štiav-

nici v  zriaďovateľskej pôsobnosti 

Banskobystrického samosprávne-

ho kraja, mestu Banská Štiavnica 

– mestskej knižnici, Banskoštiav-

nicko-hodrušskému baníckemu 

spolku a sponzorovi cien, pani Ve-

ronike Haškovej – Papierníctvu 

KŠP.

Helena Galková,

POS pracovisko BŠ

Salamander a baníctvo 
očami detí a mládeže

Počas tradičných Salaman-

drových dní organizoval 

Slovenský banský archív 

v Banskej Štiavnici 6. 

septembra Deň otvorených 

dverí s hlavnou témou Cesty 

medi v archívnych dokumen-

toch, ktorá bola inšpirovaná 

štvordielnym dokumentárnym 

seriálom Cesty medi.

Na hlavnej výstave si mohli náv-

števníci prezrieť originálne ar-

chívne dokumenty a  banské 

mapy, ktoré zobrazovali ťažbu 

a spracovanie medi na území Slo-

venska. Menšie sprievodné vý-

stavy sa venovali ťažbe medi 

v  Uhorsku, rodinám Th urzov-

cov a  Fuggerovcov a  ich Th ur-

zovsko-Fuggerovskej spoločnos-

ti, ktorá bola najvýznamnejším 

podnikom v neskorostredovekom 

medenorudnom baníctve v Euró-

pe.

Verejnosť mala taktiež možnosť 

prezrieť si fotografi e z  minulo-

ročnej rekonštrukcie budovy ar-

chívu. V pivnici mohli zistiť, ako 

vznikajú banské mapy.

Pre deti bol vytvorený sprievodný 

program, detský kútik, v ktorom 

si vyskúšali pečatenie, sklada-

li puzzle s obrázkami z banských 

máp a hrali sa pexeso s vyobraze-

niami banských zariadení.

Za kolektív pracovníkov Sloven-

skému banskému archívu chcem 

poďakovať všetkým, ktorý nás 

navštívili a dúfame, že k nám za-

vítajú aj o rok.

Katarína Olajcová

Deň otvorených dverí 
v Slovenskom banskom archíve

Vystavené archívne dokumenty  foto Lubo Lužina

Beseda
v  Dennom centre 2 Banská 

Štiavnica časť Štefultov a Šteful-

tove zavítala dňa 9.9.2019 v od-

poludňajších hodinách návšteva 

z OR PZ Žiar nad/Hronom v za-

stúpení referenta špecialistu – 

skupiny prevencie za účelom be-

sedy pre seniorov.

Beseda bola zameraná na témy: 

„Ako si zabezpečiť majetok, Ako 

sa vyhnúť podvodom, Ako sa chrá-

niť pred zlodejmi na ulici, Ako sa 

správať v cestnej premávke, Ako sa 

správať, keď sa niečo stane... Poži-

čanie peňazí cez telefón, Požičanie 

peňazí na operáciu, Odpočty ply-

nu, vody, elektriny...Peňažná vý-

hra, kontrola bankoviek, zvýšenie 

dôchodku, predaj tovaru… Nestaň-

te sa obeťou nátlakových predaj-

ných akcií…“

Beseda bola veľmi poučná, v dis-

kusii sme sa podelili aj o  svoje 

zážitky a skúsenosti.

Viera Chladná, vedúca DC 2 

Banská Štiavnica, Štefultov

Jeseň
V šumení listov jeseň prichádza,

opojná vôňa jej príchod sprevádza,

horúce dni sa lúčia, lístočky brezy

ľahučko padajú do náručia.

Koruna stromu, keď vetrík mocne 

zaduje,

vtedy hora ožije a raduje,

zmení sa na mocného, statného ta-

nečníka

vo farebnom kroji, či bojovníka v li-

gotavej zbroji,

kolíše sa v rytme hudby jesennej,

sťa harmonika clivú melódiu vylúdi,

to len vetrík tón udáva, leto sa v tej 

chvíli vzdáva,

myšlienka pokojná jemne sa vlúdi 

a pokoj v srdci

nabudí.

Jeseň pani bohatá, utkala si šaty 

z hodvábu,

brokátu aj zo zlata.

Božka Javorská

Pochvala
Milá pani Petrová! Vaša knižka 

s fotografiami p. Lužinu je veľ-

mi pekná. Pri čítaní niektorých 

básní som mala slzy v  očiach. 

Chápem vaše citové poryvy, 

v  mnohých básňach sme na 

rovnakej vlnovej dĺžke... Ďa-

kujem!

Emília Vášáryová
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oznamy, 
spomienky

Oznam
Slovenský zväz telesne postihnu-

tých v Banskej Štiavnici oznamuje 

svojim členom, že úradné hodiny 

v kancelárii sú v nasledovných ter-

mínoch: pondelok, utorok: 7.30 

- 14.00 hod., streda: 7.30 hod. - 

14.30 hod. Info o  akciách môže-

te získať na tel. č.: 045/692 08 75 

počas úradných hod. 

Výbor ZO SZTP 

Banská Štiavnica

Technické služby, mestský 

podnik, Banská Štiavnica 

oznamujú občanom, že 

v mesiaci október 2019 sa 

bude realizovať zvoz nebez-

pečného odpadu z domácností. 

Zvozy sa uskutočnia nasle-

dovne:

Dňa 03.10.2019 sa uskutoční zvoz 

na vyzbieranie odpadu z ulíc: J. Au-

gustu, Belianska, Belianske jazero, 

D. Licharda, Dolná a  Horná Resla, 

Dolná a Horná ružová, J. Gagarina, 

Hájik, J. K. Hella, M. M. Hodžu, J. 

M. Hurbana, Kamenná, M. Kuku-

čína, Ď. Langsfelda, Malá okružná, 

Mierová, Michalská, A.Pécha, Sta-

romestská, Staronová, Starozámoc-

ká, Strieborná, V. Václavekovej, Vo-

dárenská, Pod Červenou studňou, 

Výskumnícka, Banícka, Družstevná, 

A. Gwerkovej Göllnerovej, Mládež-

nícka, Pletiarska, Pod Kalváriou, Ľ. 

Podjavorinskej, Poľnohospodárska, 

SNP, Športová, I. Tótha, Údolná, 8. 

mája, Akademická, Botanická, Vilo-

vá, Farská, J. Hollého, Katova, Kam-

merhofská, Malé trhovisko, Novo-

zámocká, J. Palárika, Pod Trojickým 

vrchom, Remeselnícka, Spojná, Š. 

Višňovského, Na Zigmund šachtu.

Dňa 24.10.2019 sa uskutoční zvoz 

na vyzbieranie odpadu časti Šteful-

tov, vrátane časti Sitnianska a Pov-

razník.

Medzi nebezpečný odpad z domác-

nosti patria odpady toxické pre člo-

veka a  aj životné prostredie, ako 

napr. staré farby, riedidlá, batérie 

a aj prenosné batérie, rôzne chemi-

kálie používané v  domácnosti, žia-

rivky, chladničky, minerálne oleje. 

Farby, chemikálie, oleje a  iné teku-

té a sypké odpady musia byť zabez-

pečené voči vyliatiu či vysypaniu pri 

manipulácii, ideálne v  pôvodných 

obaloch a označené, aby bolo zrejmé 

o aký druh odpadu ide. Prosíme ob-

čanov, aby si spomínaný odpad vy-

ložili v uvedený deň zvozu ráno do 

7.00 hod. 

V prípade nepriaznivého počasia bu-

deme informovať o náhradnom ter-

míne zvozu.

Peter Heiler,

riaditeľ podniku

Zvoz nebezpečného odpadu 
z domácností

Vo svojich životoch prežívame 

dni všedné i sviatočné.

V každodennosti nášho bytia si ani 

neuvedomujeme, že takýto život je 

zázračne pokojný.

Sú však i  také chvíle, kedy by sme 

mali pozastaviť svoje uponáhľané 

kroky, aby sme si aspoň na chvíľu 

uvedomili slobodu, ktorá bola vykú-

pená krvou našich predkov.

Aj my v Hodruši – Hámroch žijeme 

uprostred krásnych hôr, v  ktorých 

podobne ako aj inde, duneli delá, 

strieľalo sa, podpaľovalo a zomiera-

lo....

O tom by vedela rozprávať iste naša 

rodáčka Anička Farbiaková Lepe-

ňová, ktorá prežila svoje peklo na 

Rumplovskej.

Spomienky opísala v  Štiavnických 

novinách 22.12.2011. Z  textu au-

torky Janky Bernátovej vyberám:

„Najprv hukot lietadiel, potom voja-

ci. Bol 23. september 1944.Všetky tri 

gazdinky na Rumplovskej sa striedali 

pri varení pre vojakov. Až prišiel osud-

ný začiatok januára 1945.… Na Rum-

plovskú vstúpili nemeckí vojaci. Oheň, 

streľba, granáty, krik a  nárek. Všetko 

horelo. Predierali sme sa medzi mŕtvymi 

telami našich blízkych i cudzích vojakov. 

Padli Juraj Farbiak, Katarína Farbia-

ková, Ján Farbiak, Jozef Ružička a šty-

ria neznámi bojovníci. Prežili sme. Otec-

ka vzali do väzenia a ja s mamičkou sme 

boli väznené v Štiavnici na Prašovni až 

do oslobodenia.“

Toľko spomienky.

Na Rumplovskej ako tiché memento 

stojí pamätník a tri spadnuté domy. 

Stačila však jedna myšlienka a čosi 

sa zmenilo.

S  úžasným nápadom prišla pani 

Marta Veselá. Hodrušskí dôchodco-

via ne čele s ňou a bez nároku na od-

menu sa rozhodli pamätník opraviť. 

Neľahká úloha pre starších ľudí, kto-

rí si majú užívať pokojný odpočinok.

Finančné náklady spojené s  opra-

vou zabezpečil Obecný úrad a spon-

zori, ktorých si hľadala pani Veselá. 

Boli to: Ing. R. Kaňa, Ing. J. Kamo-

dy, V. Chovan, M. Lámer, G. Greguš, 

J. Necpal, E. Riečanová.

Keď prechádzali okolo pamätníka 

turisti, fotili si našich brigádnikov 

a vyslovovali im veľkú vďaku.

Po dovŕšení diela si iba v tichosti po-

vedali – Česť Vašej pamiatke a Od-

počívajte v pokoji.

A  my ostatní len ďakujeme všet-

kým, ktorí sa pričinili o obnovu pa-

mätníka počas 6. brigád.

Boli nimi: RNDr. M. Veselý, Bc. P. 

Fridrich, J. Bartko, R. Kubo, M. Zre-

bený, A. Cimra, Š. Romanec, M. Ve-

selá a Z. Barboríková. Spolu sme od-

pracovali 92 hodín.

Vďaka Vám všetkým, ktorí ste sa 

pričinili o obnovu pamätníka.

Vďaka za to, že ste nám ukázali, aké 

hodnoty driemu v  ľuďoch ešte aj 

dnes.

Marta Cimrová

Nový šat pamätníka na Rumplovskej

Zvoz
zmesového komunálneho odpadu 

– „2x ročne“.

Technické služby, mestský pod-

nik, Banská Štiavnica oznamu-

jú občanom mesta, že sa dňa 

14.10.2019 uskutoční zvoz „2x 

ročne“ a  to na uliciach: Koncová, 

Osadná, Pustá, Hadová, Stratená 

a v častiach Bartkov majer, Široký 

vrch, Vindišlajtňa.

Peter Heiler,

riaditeľ podniku

Pozvánka
Srdečne vás pozývame na pred-

nášku: Jakub Kopec „Architektu-

ra odívání“, v sobotu 28. septem-

bra o 16.00 v SBM Galérii Jozefa 

Kollára na Námestí sv. Trojice 8 

v Banskej Štiavnici.

GJK BS

TOP 10
Kina Akademik

Najnavštevovanejšie fi lmy za po-

sledné 3 mesiace:

1. Leví kráľ

2. Sedem fi lmov štiavnických

3. Vtedy v Hollywoode

4. Loli paradička

5. Toy Story 4

6. To Kapitola 2

7. Tajný život maznáčikov 2

8. Spider-Man: Ďaleko od domova

9. Rýchlo a zbesilo: Hobbs a Shaw

10. Nech je svetlo

OKŠaMK

Kina Akademik

INZERCIA
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Vo výstavných priestoroch 

historickej budovy Bergge-

richt na Námestí sv. Trojice si 

návštevníci môžu pozrieť novú 

výstavu Paralely Banskej 

Štiavnice a Lavrionu, ktorá 

bola pripravená v spolupráci 

Banskoštiavnicko-Hodruš-

ského baníckeho spolku, 

Banskej a geologickej 

expozície na bani Staro-

všechsvätých v Hodru-

ši-Hámroch a Slovenského 

banského múzea. 

Hlavným kurátorom výstavy bol pán 

Ing. Richard Kaňa. Základom tej-

to výstavy bola tohtoročná expedícia 

Ing. Richarda Kaňu a  Ing. Lubomíra 

Lužinu, ktorí navštívili Lavrion, kde 

urobili fotografi ckú dokumentáciu 

jeho baníckych pamiatok a nadviaza-

li kontakty s tamojšími montanistami 

a samosprávou.

Výstava nesie názov Paralely Ban-

skej Štiavnice a Lavrionu opodstatne-

ne. Nie nadarmo sa hovorí o Banskej 

Štiavnici ako o  striebornom mes-

te. Banská Štiavnica bola najväčším 

centrom ťažby striebra v  Karpatoch 

a množstvom vyťaženého striebra je 

na 4. mieste v  Európe. O  bohatstve 

striebra z lavrionských baní svedčí ne-

mecký slovný zvrat „Eulen nach Athen 

tragen“ (nosiť sovy – čiže strieborné 

mince – do Atén), čiže obdoba sloven-

skej idiómy „nosiť drevo do lesa“ Pod „so-

vami“ sa rozumejú strieborné mince 

tetradrachmy so zobrazením sovy ako 

symbolu múdrosti. Laurion dosiahol 

počas histórii 6. miesto v  produkcii 

tohto drahého kovu.

Banská Štiavnica aj Lavrion sú sve-

toznáme lokality minerálov. Banská 

Štiavnica je najbohatšou lokalitou na 

minerály na Slovensku (popísaných 

okolo 250 druhov) Lavrion je najbo-

hatšou lokalitou na minerály v Gréc-

ku (popísaných takmer 600 druhov), 

i keď treba dodať, že Banská Štiavni-

ca je známa krásnymi drúzami hy-

drotermálnych rudných žíl a Lavrion 

pestrou paletou nádherných sekun-

dárnych minerálov. Obe banícke 

centrá – banskoštiavnicko-hodruš-

ské rudné pole aj lavrionský banský 

dištrikt majú svoje prvoopisné mi-

nerály. U nás je to minerál hodrušit, 

v  Lavrione laurionit a  paralaurionit 

(okrem toho 18 ďalších prvoopisných 

druhov). Banská Štiavnica má najsláv-

nejšie bane Slovenska, ktoré podmie-

nili rozmach vedy a techniky na Slo-

vensku najmä v  období stredoveku 

a  novoveku. Lavrion má najslávnej-

šie bane antického Grécka, ktoré boli 

ekonomickou bázou budovania antic-

kej a tým aj európskej civilizácie.

Dalo by sa povedať, že Banská Štiav-

nica je slovenským Lavrionom a La-

vrion je gréckou Banskou Štiavnicou.

Dokladom podobností Lavrio-

nu a  Banskej Štiavnice sú fotogra-

fi e podzemných banských priestorov 

a  s  baníctvom spätých povrchových 

technických diel, ako aj niektorých 

architektonických religióznych mo-

numentov. Na fotografi ách, ktoré sú 

ťažiskom výstavy vidieť, ako čas za-

hladil drsné črty priemyselných ban-

ských diel a včlenil ich do okolitej prí-

rody vytvoriac malebný celok tak 

v Banskej Štiavnici ako aj v Lavrione.

Výstava je doplnená exkluzívnymi 

vzorkami minerálov z  oboch pred-

metných centier rudného baníctva.

Autormi vystavených fotografi í sú: Ri-

chard Kaňa, Babis Kosmidis, Lubo-

mír Lužina, Martin Přibil, Albert Russ 

a Karsten Ivan.

Výstava bola slávnostne otvorená dňa 

21.8.2019; na vernisáži sa zúčastnili aj 

vzácni grécki hostia: Dimitris Loukas, 

primátor mesta Lavrion, Nikolaus 

Fouyas, konzul Gréckeho veľvyslanec-

tva na Slovensku a Hercules Katsaros, 

zanietený montanista a  mineralóg. 

Tlmočenie zabezpečil mnohým Štiav-

ničanom známy Cyperčan Dimitris 

Constantinides, ktorý v nedávnej mi-

nulosti pôsobil v Banskej Štiavnici ako 

zástupca fi rmy Emed.

Na záver by som zaželal výstave veľa 

spokojných návštevníkov a  vyslovil 

nádej, že prispeje k upevneniu sloven-

sko-gréckeho priateľstva.

Na výstavu, ktorá potrvá do 

28.10.2019, Vás srdečne pozývam!

Zdroje: www.mindat.org

Behmenburg, Christa: Das kostbare 

Erz, das glanzvolle Mineral, Metall für 

Münzen, Symbol des Mondes. In Ex-

tralapis Nr 8 – Gediegen Silber, Chris-

tian Weise Verlag, München, 1995, 

s 4 – 9

Hanneberg, Armin: Bis 1994: eine 

Million Tonnen Silber – ein Würfel 

mit 46 Meter Kantenlänge . In Extra-

lapis Nr 8 – Gediegen Silber, Christian 

Weise Verlag, München, 1995, s 70 – 

73 

Peter Jancsy, 

Slovenské banské múzeum

Paralely Banskej Štiavnice a Lavrionu

INZERCIA

Otvorenie výstavy v Berggerichte  foto Lubo Lužina

V Banke lásky
oslávili 199. narodeniny Sládko-

vičovej Maríny

Osudová láska a  múza Andreja 

Sládkoviča – Marína Pischlová 8. 

septembra 2019 oslávila už svo-

je 199. narodeniny. Z lásky k tejto 

výnimočnej žene sa zrodila báseň, 

ktorá je dodnes Najdlhšou ľúbost-

nou básňou sveta, ofi ciálne zapísa-

nou vo World Recor Academy. 

V sobotu, 7. septembra, sa v Banke 

lásky, priamo v dome, kde Marína 

prežila väčšinu svojho života, usku-

točnili oslavy Maríniných narode-

nín. Na návštevníkov Banky lásky 

čakal v sobotu 7. septembra od rána 

až do polnoci špeciálny program. 

Pri príležitosti Maríniných narode-

nín vydala nezisková organizácia 

Marína a Sládkovič nové dvojvyda-

nie básne Marína. Hravé dvojvyda-

nie je výnimočné vďaka veselým 

ilustráciám od Agát Broz – mladej 

nadanej výtvarníčky z Dolného Ku-

bína. Na dvojvydaní sa podieľali aj 

fanúšikovia Banky lásky, ktorí svo-

jim hlasovaním na sociálnej sieti 

vybrali vydaniu básne Marína dve 

veselé obálky.

Ofi ciálny predaj nového dvojvyda-

nia Maríny odštartoval 7. septem-

bra, v  deň osláv Maríniných 199. 

narodenín. Nové vydanie Maríny 

si záujemcovia budú môcť zakúpiť 

iba v Banke lásky. Celý výnos z jeho 

predaja bude použitý na fi nanco-

vanie obnovy historického Domu 

Maríny.

Banka lásky bola v  sobotu 7. sep-

tembra otvorená mimoriadne od 

rána až do polnoci. Aby sa oslavy 

Maríniných 199. narodenín mohlo 

zúčastniť čo najviac ľudí. Počas pre-

hliadky mal každý návštevník prí-

ležitosť osobne sa stretnúť s  ilu-

strátorkou Agát Broz a  nechať si 

podpísať svoje nové vydanie bás-

ne Marína. Iba v tento výnimočný 

deň bolo všetkým návštevníkom 

prehliadky Banky lásky sprístupne-

né nádvorie s Nebom Lásky. Kaž-

dý návštevník dostal naviac počas 

prehliadky pohár Prosecca. Banka 

lásky je fundraisingový projekt ne-

ziskovej organizácie Marína a Slád-

kovič. Jeho cieľmi sú záchrana his-

torického domu, v ktorom Marína 

Pischlová prežila väčšinu svojho ži-

vota a  celosvetová popularizácia 

básne Marína ako najdlhšej ľúbost-

nej básne sveta.

Všetkých srdečne pozývame!

Viac info na: www.BankaLasky.sk

Katarína Javorská,

Marína-Sládkovič, n.o.
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Aktuálne fi lmy v kine Akademik

Piatok 27.9. o 18:30 hod.Piatok 27.9. o 18:30 hod.
PoMAľovANé vTÁčAPoMAľovANé vTÁčA

Vojnový, dráma, 168 min., MP:18, Vojnový, dráma, 168 min., MP:18, 
vstupné: 5€. Príbeh desaťročné-vstupné: 5€. Príbeh desaťročné-
ho chlapca, ktorého rodičia posiela-ho chlapca, ktorého rodičia posiela-
jú k tete na ukrajinský vidiek, aby ho jú k tete na ukrajinský vidiek, aby ho 
tým ochránili pred nástrahami vojny. tým ochránili pred nástrahami vojny. 
Teta však nečakane umiera a chlapec Teta však nečakane umiera a chlapec 
sa musí vydať na cestu a pretĺkať sa sa musí vydať na cestu a pretĺkať sa 
cudzím a nepriateľským svetom, v kto-cudzím a nepriateľským svetom, v kto-
rom platia len miestne pravidlá, pred-rom platia len miestne pravidlá, pred-
sudky a povery. Kvôli svojej odlišnosti sudky a povery. Kvôli svojej odlišnosti 
sa stretáva so strachom, opovrhnutím sa stretáva so strachom, opovrhnutím 
a  krutosťou na strane vojakov, rus-a  krutosťou na strane vojakov, rus-
kých i  nemeckých. Snahu o  fyzické 
prežite po vojne však strieda iný boj. 

Sobota 28.9. o 18:30 hod.
DAždivý deň 

v New YorkU

Komédia, 92 min., MP:12, vstupné: 
5€. Dvaja mladí ľudia prichádzajú do 
New Yorku na víkend. Nečakajú však, 
že zlé počasie sa im postará o  sériu 
prekvapivých dobrodružstiev. Nová 

romantická komédia v réžii fi lmového romantická komédia v réžii fi lmového 
mága Woodyho Allena. V  hlavných mága Woodyho Allena. V  hlavných 
rolách sa predstavia Timothée Chala-rolách sa predstavia Timothée Chala-
met, Elle Fanning, Jude Law, Selena met, Elle Fanning, Jude Law, Selena 
Gomez, Diego Luna a Liev Schreiber.Gomez, Diego Luna a Liev Schreiber.

Nedeľa 29.9. o 16:00 hod.Nedeľa 29.9. o 16:00 hod.
ANgrY Birds ANgrY Birds 

vo fi lMe 2vo fi lMe 2

Rodinný, animovaný, komédia, 95 Rodinný, animovaný, komédia, 95 
min., MP, vstupné: 5€min., MP, vstupné: 5€

Nedeľa 29.9. o 18:30 hod.Nedeľa 29.9. o 18:30 hod.
RAMbo: PosledNÁ krvRAMbo: PosledNÁ krv

Triler, akcia, 100 min., MP:15, vstup-Triler, akcia, 100 min., MP:15, vstup-
né: 5€né: 5€

Utorok 1.10. o 18:30 hod.Utorok 1.10. o 18:30 hod.
STehlíkSTehlík

Dráma, 149 min., MP:15, vstup-Dráma, 149 min., MP:15, vstup-
né: né: 5€. Theodore 5€. Theodore „Theo“„Theo“ Decker mal  Decker mal 
13 rokov, keď mu zabili mamu po-13 rokov, keď mu zabili mamu po-
čas bombového útoku v  Metropolit-čas bombového útoku v  Metropolit-
nom múzeu umenia. Tragédia mu úpl-nom múzeu umenia. Tragédia mu úpl-
ne zmenila život, ktorý sa od tej chvíle ne zmenila život, ktorý sa od tej chvíle 

zmenil na nekonečnú cestu plnú smút-zmenil na nekonečnú cestu plnú smút-
ku a viny, znovuzrodenia a vykúpenia ku a viny, znovuzrodenia a vykúpenia 
– ale aj lásky. Počas toho všetkého je – ale aj lásky. Počas toho všetkého je 
jeho jediným hmatateľným kúskom jeho jediným hmatateľným kúskom 
nádeje obraz vtáčika pripútaného k bi-nádeje obraz vtáčika pripútaného k bi-
dielku. Stehlík.dielku. Stehlík.

Štvrtok 3.10.o 18:30 hodŠtvrtok 3.10.o 18:30 hod
CAsiNo SkCAsiNo Sk

Dráma, 107 min., MP:15, vstupné: Dráma, 107 min., MP:15, vstupné: 
5€. Ústrednou témou fi lmu Casino.5€. Ústrednou témou fi lmu Casino.
Sk nie sú len príbehy, ktoré sa viažu Sk nie sú len príbehy, ktoré sa viažu 
k priestoru kasína, hazardu a hráčom k priestoru kasína, hazardu a hráčom 
pokru, ale aj príbehy z  vonkajšieho pokru, ale aj príbehy z  vonkajšieho 
sveta – hra ako životný pocit daný člo-sveta – hra ako životný pocit daný člo-
veku od narodenia. Hra v priestore ka-veku od narodenia. Hra v priestore ka-
sína je podstatou zábavy a relaxu, ale sína je podstatou zábavy a relaxu, ale 
aj pocitu hazardu, má v  sebe akúsi aj pocitu hazardu, má v  sebe akúsi 
príchuť tajomstva. Svet príchuť tajomstva. Svet „za múrmi“„za múrmi“, , 
vonkajší svet, a teda aj politika, je sve-vonkajší svet, a teda aj politika, je sve-
tom ešte väčších hier. Politika ovplyv-tom ešte väčších hier. Politika ovplyv-
ňuje životy ľudí, zahráva sa s nimi a na ňuje životy ľudí, zahráva sa s nimi a na 
rozdiel od rozdiel od „pokrového“„pokrového“ sveta používa  sveta používa 
často aj neférové prostriedky, nemá často aj neférové prostriedky, nemá 
dané pravidlá hry a niekedy proti nim dané pravidlá hry a niekedy proti nim 
dokonca bojuje.dokonca bojuje.

kk
pp

vv

žžž
pp

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

K R Í Ž O V K A

Vážení lúštitelia!

Výhernú poukážku na konzumáciu 

v hodnote 10eur v pizzerii, reštau-

rácii Black M, Nám. sv. Trojice 6/2, 

Banská Štiavnica si výherca môže 

vyzdvihnúť v redakcii ŠN. Správne 

znenie krížovky z  č.32/2019: „Po-

kloniť sa znamená uznať, že je tu niekto 

väčší a dôležitejší ako som ja.“ Výher-

com sa stáva Jozef Hubač, Ban-

ská Štiavnica. Srdečne blahoželá-

me! Tento týždeň hráte o poukážku 

na konzumáciu v  hodnote 10eur 

v  pizzerii, reštaurácii Black M, 

Nám. sv. Trojice 6/2, Banská Štiav-

nica. Vašou úlohou je správne vylúš-

tiť krížovku a zaslať ju spolu s kupó-

nom do redakcie ŠN v  termíne do 

07.10.2019.

V  tajničke sa ukrýva výrok E. Hu-

barda:

A., Úhor nem., judejský kráľ, okro-

vá farba, pýtaj,

B., 1. časť tajničky, aj,

C., Mužské meno, lietadlo, vystrel,

D., Je zamilovaný, priadza, vyme-

dzené územie, už aj,

E., Čistiaci prostriedok, výklenok 

v  stene, vyhynutý kočovník, Inter 

hotel Ilava skr.,

F., Pojem duše u Egypťanov, meno 

Medřickej, sprav, míňaj,

G., Predložka 2. pád, farba na vlasy, 

dreň bez mäkčeňa, Roma, stred slo-

va korýto,

H., Nudenie sa, tkaný obraz, bezhr-

bá ťava, iniciálky Hozu,

I., Túz, vyhrával, oslovenie panej 

v Anglicku, výrobca vysávačov,

J., Hektoliter, štýl, citoslovce stra-

šenia, polodrahokam,

K., Oersted, 3. časť tajničky.

1., Otec, 2. časť tajničky,

2., Argón, zapísaný tón, sláčikový 

nástroj,

3., Lýtka s hrubicou, dedko, cín,

4., Izbová rastlina, román E. Zolu, 

tu česky,

5., Logaritmus, previnenie, patria-

ci Arovi,

6., České mesto, cudzokrajný vták, 

nie lacný,

7., Kyslík, 2. pád slova veno, ruské 

pohorie, iniciály čes. skladateľa,

8., Kárička, boh vojny, cudzie muž. 

meno,

9., Jeden z Vlkolínskych, kozmetic-

ká zn., noha zvieraťa,

10., Iniciálky ruského skladate-

ľa Rakova, nadávka slaboch, muž. 

meno,

11., Meno slov. speváka, teamy, 

Anno Domini,

12., Vec po esperantsky, žen. meno, 

stred slova vecheť,

13., Žrď na voze, ryba ako had, štát-

ne zariadenie,

14., Pil, koniec tajničky, priehrady.

Pomôcky: Achát, Radúz, RN, BV, 

lady, Irma, area, srab

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
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G
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I

J

K

Kupón č. 34
Krížovka
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knižnica
Pobočka Drieňová

Oddelenie pre deti a  mládež 

v priestoroch Základnej školy Jozefa 

Kollára na 1. posch. Otváracie hodi-

ny: Po: 8:00 – 12:00, St: 8:00 – 12:00

Kontakt: 045/321 44 61

Email: kniznica@banskastiavnica.sk

MsK

Zdena Kolečková (CZ)

Messenger urbánních krás

Vernisáž: 27.9.2019, 19:00 hod.

Trvanie výstavy: 

28.9. – 10.11.2019

Klimatická katastrofa sa nezačala 

včera ani predvčerom vo vzdiale-

ných krajinách, ani na druhej stra-

ne našej planéty. Klimatickú ka-

tastrofu nezapríčiňujú len veľké 

korporácie a  rozvojové kraji-

ny. Klimatická katastrofa sa 

odohráva práve teraz a tu, na 

celej našej planéte a to aj vďa-

ka každému jednému z nás.

Je mi ľúto, že vás tentokrát 

nemôžem privítať na vese-

lej, jednoduchej, ani povzbu-

divej výstave. Našou úlohou 

dnes nebude zapchať vám uši, 

ani zaslepiť oči, práve nao-

pak. Pravdu vám povieme na-

hlas, jasne a  bez kompromi-

sov. Zdena Kolečková to robí 

až bolestivo dôsledne a  dô-

kladne. Pre dnešnú výstavu 

pripravila dôkladnú obžalobu 

priestoru, v ktorom žije a pra-

cuje.

Pred pár mesiacmi som navští-

vil Miami a  prekvapilo ma, koľ-

ko umelcov sa vo svojej tvorbe ve-

nuje katastrofe, ktorá je pre toto 

mesto realitou blízkej budúcnos-

ti. Odhady hovoria, že približne 

o  40 rokov bude veľká časť Mia-

mi a takmer celé Miami Beach pod 

vodou. Problém je, že nikto nevie 

presne odhadnúť rýchlosť stúpa-

nia hladiny oceánu aj keď je ná-

rast nielen evidentný, ale aj ne-

ustále sa zrýchľujúci. Scenár na 

prežitie Miami, ako ho dnes po-

známe, neexistuje. Vysvetľovať 

miestnym, že klimatická zmena 

neexistuje by bolo absurdné. Rov-

nako, ako hovoriť o  klimatickej 

kríze. Ak bude dôsledkom zmeny 

katastrofa, ktorej najhorším pre-

javom by bola len obrovská migrá-

cia a nič iné, už aj tak by sme mali 

zmeniť slovník a  hovoriť otvore-

ne o  veľkom probléme. Či masív-

na migrácia vyvolá aj sériu iných, 

omnoho väčších problémov, môže-

me len hádať. Umelci majú vďaka 

špecifi ckej citlivosti schopnosť ko-

munikovať témy, ktoré bežní ľudia 

často nevnímajú. Pokiaľ v  Miami 

si dnes problém uvedomujú všetci, 

nás klimatická zmena zatiaľ nenú-

ti odsťahovať sa. Asi preto sú naše 

reakcie pomalé a vlažné.

Zdena Kolečková do Galérie 

Schemnitz a  Banskej Štiavni-

ce prináša témy, ktoré súvisia 

s  jej detstvom, prostredím v kto-

rom vyrastala, ale aj v  ktorom 

sa dobrovoľne rozhodla naďalej 

žiť a  pracovať. Témy, ktorým sa 

vo svojej tvorbe venuje úzko sú-

visia so severočeským industri-

álnym priestorom, kontrastujú-

cim s  nádhernou krušnohorskou 

prírodou. Pohnutá história su-

deto-nemeckého regiónu nesie 

stopy bohatej nemeckej kultú-

ry aj komunistického drancova-

nia. Ekologické témy sa v jej tvor-

be prelínajú s príbehmi osobnej aj 

spoločenskej pamäte. Nie je cel-

kom presné označiť ju za ekoak-

tivistku, vo svojom empatickom 

prístupe sa skôr venuje osobným 

spomienkam, príbehom a  kritic-

kej refl exii prostredia, ktoré ju 

obklopovalo a  obklopuje. Povr-

chová ťažba aj chemický priemy-

sel sa mesta Ústí nad Labem do-

týkajú takmer fyzicky.

Zdena Kolečková na výstave Mes-

senger urbánních krás predstavu-

je postkonceptuálne diela, kto-

rým napriek naliehavým témam 

nechýba ženská citlivosť a  kulti-

vovaný humor. Nájdete na nej la-

boratórium, ktoré v reálnom čase 

predstavuje mieru ohrozovania 

života. Fascinujúce fotografi e to-

vární realizované v  rámci “naru-

šiteľských”, “špiónskych” aktivít za 

podpory členov rodiny. A ak máte 

radi bylinkový čaj, radi vám dnes 

v  galérii jeden predstavíme. Ak 

vám teda nevadí, že bude obsaho-

vať aj ďalšie vzácne chemické lát-

ky: arzén, kadmium, ortuť, olo-

vo a  polyaromatické uhľovodíky. 

Dobrú chuť a na zdravie!

Juraj Čarný

Galéria Schemnitz pozýva

Členovia Slovenského 

zväzu telesne postihnutých 

v Banskej Štiavnici sa dňa 

12.9.2019 zúčastnili zájazdu 

do Kováčovej a veru bola to 

paráda.

Dva autobusy priviezli do Holiday-

parku 60 nadšených seniorov, kto-

rí sa hneď rozutekali do rôznych 

bazénov. Blankytne modrá obloha 

aj voda lákala všetkých, aby sme sa 

do nej ponorili čo najskôr. A to nie-

len vo vnútorných bazénoch, ale aj 

vonkajší bazén mal veľmi príjem-

nú vodu s  teplotou 26°C. A  tak 

sme si najprv zaplávali, potom 

sme sa vyhriali v  teplejšom bazé-

ne a  nakoniec najhorúcejší bazén 

s teplotou vody 32°C. Vonku sme 

sa naviac okúpali aj v horúcich sl-

nečných lúčoch, čím sme získali 

okrem pohybu a  relaxu aj blaho-

darný, veľmi potrebný vitamín D. 

Tento nádherný, doslova ako vy-

maľovaný deň, sme si užili naplno 

a v príjemnej pohode a spokojnos-

ti sme sa vrátili domov, už teraz sa 

tešiac na ďalší výlet.

Výbor SZTP

Zájazd do Kováčovej

Galéria 
Schemnitz pozýva

Detské územia 2019 – 1. workshop

29.9.2019, 9:30 – 12:00 hod.

Milí priatelia umenia,

príďte prežiť nedeľné dopoludnie 

s  vašimi deťmi do Galérie Schem-

nitz! Pripravili sme pre vás prvý 

z  cyklu tohtoročných workshopov 

venovaných súčasnej vizuálnej kul-

túre: Detské územia 2019.

Zámerom projektu, ktorý realizuje-

me od roku 2016, je umožniť deťom 

a  rodičom rozvíjať svoje zručnosti 

cez zážitkové vzdelávanie umením, 

ktoré kontrastuje s dôrazom na au-

tomatizované preberanie návodov 

a  memorovanie informácií vlastné 

štandardnému systému vzdeláva-

nia. Veríme, že podpora tvorivosti 

vedie k premýšľaniu mimo zaužíva-

ných schém rovnako ako k prirodze-

nému učeniu sa nových vedomostí. 

Radi by sme v prostredí galérie vy-

tvorili priestor na pestovanie citu 

pre vizuálne umenie v  jeho súčas-

ných podobách. 

Podtitul Detských území pre ten-

to rok je „Stopy, odtlačky, zobrazenia“ 

a  budeme v  ňom sledovať spôsob, 

akým umelci komunikujú s  mate-

riálom, zobrazovaným objektom 

a ako sa tvorí ich špecifi cký rukopis. 

S lektorom Martinom Kratochvilom 

(Mgr. PhD.) sa v prvom workshope 

s názvom Portrét ako stopa v mys-

li umelca pokúsime zachytiť ľudskú 

tvár kresbou i  maľbou. Najskôr sa 

však zoznámime z rôznymi maliar-

skymi portrétmi, ktoré ukrýva de-

pozit galérie. Workshop sa uskutoč-

ní 29.9.2019 od 9:30 do 12:00.

V  prípade záujmu, rezervuj-

te si miesto telefonicky na čísle: 

0918 515 502 alebo emailom na: 

dana.galova@gmail.com. Vítané sú 

deti od 5 do 15 rokov ako aj ich ro-

dičia.

Tešíme sa na stretnutie!

Projekt z verejných zdrojov podporil 

Fond na podporu umenia.

Tím Galérie Schemnitz
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Mestská 
knižnica
v priestoroch Rubigallu

Otváracie hodiny:

Po, Ut, St, Pi: 8:00 – 17:00

Štvrtok: 13:00 – 17:00

Kontakt: 045/694 96 58

Obedňajšia prestávka: 

11:30 – 12:00

email: kniznica@banskastiavnica.sk

MsK

U 11 FK Sitno Banská Štiavnica

Aj v  2. kole sme opäť cestovali na 

ihrisko súpera a  to konkrétne do 

Hliníka nad Hronom. Súper na-

stúpil prevažne s mladšími ročník-

mi a len s jedným hráčom na strie-

danie.

V  úvode zápasu sme pôsobili ner-

vózne, ustráchane, bez chuti nie-

čo vymyslieť a v neposlednom rade 

si z  chuti zahrať. Postupom času 

sme sa začali osmeľovať, v prestáv-

ke sme si čo to povedali a v druhom 

polčase sme po zlepšenom výkone 

zaslúžene zvíťazili. Strelecký účet 

si otvoril Maťko Kovár, k čomu mu 

gratulujeme. Na konto nám pri-

budli 3 body do tabuľky. V  tom-

to ročníku sa zmenil systém súťa-

že, kde už nebude záverečný turnaj 

prvých 4.mužstiev, ale víťaza určí 

samotné poradie na základe počtu 

bodov v tabuľke.

Pred mužstvom stojí náročný an-

glický týždeň, v ktorom odohráme 

dva náročné zápasy. V  utorok na 

domácom ihrisku s favoritom súťa-

že, FK Pohronie a vo štvrtok cestu-

jeme k výbornému Župkovu, ktorý 

v  dvoch zápasoch nastrieľal úcty-

hodných 29 gólov.

TJ PS Hliník nad Hronom – FK Sit-

no Banská Štiavnica 4:11 (1:4)

Góly: Zorvan – 2x, Buzalka – 2x, 

Zajac – 2x, Kollár – 2x, Kovár, Su-

puka, Psotný

3. kolo jesennej časti sezóny 

2019/20 

U 11 FK Sitno Banská Štiavnica

FK Sitno Banská Štiavnica - FK Po-

hronie 1:23 (0:6)

Góly: Psotný

Tak ako som avizoval minulý týž-

deň, pred našim mužstvom stál ná-

ročný týždeň, kedy sme odohrali dva 

zápasy s mužstvami, ktoré pomýšľa-

jú na celkové prvenstvo v súťaži. 

V utorok sme na domácom štadió-

ne hostili hráčov FK Pohronia, kto-

rí pricestovali s U10. Do zápasu 

sme nastúpili ustráchane, s príliš-

ným rešpektom a doslova zaspato. 

V 5. minúte bolo už 0:4, ale chala-

ni sa aj napriek tomu po tomto ura-

gáne prebrali. Miestami sme vyrov-

nali aj hru, ale striedali sme horšie 

úseky s lepšími. Súper do polčasu 

pridal ešte dva góly a naopak my 

sme nevyužili ani naše ojedinelé 

šance. Tak zle ako sme začali prvý 

polčas, sme začali aj ten druhý. 

Súper sa do nás zahryzol ešte ak-

tívnejšie a v druhom polčase nás 

prevalcoval, čomu nakoniec zodpo-

vedá aj samotný výsledok zápasu. 

Po dvoch ľahkých výhrach v úvod-

ných zápasoch prišlo vytriezvenie, 

ktoré nám ukázalo, že je ešte pred 

nami dlhá cesta, ak sa samozrejme 

chceme rovnať tým najlepším.

Pavel Hanzlík

2. kolo jesennej časti sezóny 2019/20 

  Klub Z V R P Skóre B K +/- FP

1 TJ Partizán Župkov 2 2 0 0 29:6 6 11 3 0

2 FK Sitno Banská Štiavnica 2 2 0 0 23:8 6 10 6 0

3 MFK Nová Baňa 2 1 0 1 29:5 3 9 0 0

4 MFK Žarnovica 1 1 0 0 9:2 3 8 0 0

5 FK Pohronie Žiar nad Hronom 
Dolná Ždaňa

1 1 0 0 5:4 3 7 0 0

6 OŠK Brehy 2 1 0 1 7:9 3 6 0 0

7 MFK Nová Baňa B 2 1 0 1 8:15 3 5 0 0

8 TJ PS Hliník nad Hronom 2 0 0 2 5:16 0 4 -6 0

9 ŠKF Kremnica 2 0 0 2 5:17 0 3 -3 0

10 OŠK Hodruša - Hámre 1 0 0 1 3:16 0 2 0 0

11 FK Vyhne 1 0 0 1 0:25 0 1 0 0

Atléti BS stále vo forme.

Naši atléti sa zúčastňujú podujatí 

po celom Slovensku a  z  pretekov 

prinášame súhrn výsledkov:

Hontianske Moravce – Milan Po-

tančok 1. miesto nad 50 rokov

Kros duatlon Malinô Brdo – Milan 

Potančok 2. miesto

Beh okolo Môťovej – Zvolen – Mi-

lan Potančok 1. miesto

Večerný beh ulicami Brezna – Mi-

lan Potančok 1. miesto

Beh obcou Ráztočno – Milan Po-

tančok 1. miesto

Večerný beh mestom Šala – Milan 

Potančok 1. miesto

Večerný beh Topoľčany – Milan 

Potančok 1. miesto

Premiéru v  drese Atléti BS ab-

solvovala aj nová akvizícia klu-

bu Stanka Kopálová a na Vrakun-

skom behu si počínala skvele, keď 

v  hlavnej kategórii žien obsadila 

skvelé 2. miesto.

Gratulujeme a držíme obom palce 

v ďalších vynikajúcich výsledkoch.

Výsledky nájdete aj na: http://

beh.sk/vysledky/page/2/?hladat

&kraj&liga&od&do

Preteky absolvujeme za fi nančnej 

podpory z rozpočtu mesta Banská 

Štiavnica.

Róbert Petro

Z bežeckých tratí

Futbal
Muži:

Nevídané strelecké hody

FK Sitno Banská Štiavnica – Selce 

6:1 (1:1)

Divákov: 80

Rozhodca: Bátory

Góly: 50´, 53´, 71´ Kališek, 6´, 81´ 

Kminiak, 64´ Chmelina

Zostava: Jurica – Turkota, San-

toris, Ondrík (89´ Nedoroščík), 

Beňo, Chmelina, Barák (K), Šima 

(78´ Drexler), Javorský, Kminiak, 

Kališek (Hudák M. ml.)

Stretnutie sme začali dobre, keď 

už v 6´ prekvapil prízemnou stre-

lou z  18m brankára Kminiak. Aj 

v  ďalších min. sme boli lepším 

mužstvom, no zahodili sme 2 tu-

tovky. Zdalo sa, že vedenie v  1. 

polčase udržíme, no 3´ pred kon-

com hostia náhodnou akciou vy-

rovnali. Tak ako dobre sme zača-

li 1. polčas, tak sme vstúpili aj do 

2. polčasu. Už v  50´ rýchlonohý 

Chmelina potiahol loptu po pravej 

strane, našiel Kminiaka vo vnútri 

16-tky. Jeho strelu stačil ešte gól-

man vyraziť, no pohotový Kališek 

už nezaváhal. Týmto momentom 

náš brankár, keď bol tréner núte-

ný pre zranenia a  chorobu viace-

rých hráčov, ukázal ako má hroťák 

premieňať ponúknuté šance. Hos-

tia počas 2. polčasu ani raz neda-

li šancu nášmu brankárovi vynik-

núť. Naši chlapci neprestávali hrať 

a  strelili súperovi nevídaných 6 

gólov. Treba hráčom poďakovať za 

dobrú hru a veriť, že streleckú po-

tenciu si nechali ešte aj na ďalšie 

stretnutia jesennej časti.

Kam na futbal?

IV. liga, dorast, 9. kolo, 29.9. 

o 10:00 B. Štiavnica – Krupina

II. liga, SŽ a  MŽ, 9. kolo, 28.9. 

o 10:00 a 12:00 B. Štiavnica – Sliač

Tabuľky: https://ssfz.futbalnet.

sk/#menu/open/sutaze/

Miro Hudák,

Ivan Beňo
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 Prenajmem manzardku s  ÚK 

a WC, tel.č.: 0915 169 422

 Predám garáž na Drieňovej, 

tel.č.: 0918 066 961

 Prenajmem RD v  B. Belej, tel.č.: 

0907 712 460

 Tesárske, stolárske práce, kro-

vy, altánky, podbitie striech, 

vikierov, drevené obklady, tel.č.: 

0902 147 715

 Staviam kamenné múry, podesty, 

klenby, piliere a  iné…, múry z  DT 

tvárnic, www.kamennemury.sk, 

tel.č.: 0902 147 715

 Kosenie záhrad a  pozemkov, 

opilovanie a  spilovanie stromov, 

výmena a  oprava žľabov, tel.č.: 

0940 870 762

Výkup parožia, tel.č. 0904 834 937

 Kameňolom Šobov, Banská 

Štiavnica ponúka na predaj triede-

nú zeminu, stavebný, dekoratívny 

kameň a  dunajský štrk. Kontakt: 

0910 410 410

 Predám truhlicový 400 l mra-

ziak, prenosnú hobľovačku a  sto-

lovú rezačku na žihľavu, tel.č.: 

0905 345 329

 Predám nový elektrický skúter 

– trojkolku pre seniorov, pôvod-

ná cena 1830eur, teraz za 1500eur, 

tel.č.: 0907 418 800

Hľadám ženu na pravidelné upra-

tovanie rodinného domu (2x5 hod. 

týždenne). Tel. č.: 0905 334 231

reality

inzercia

služby

práca

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

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

0948 460 7000948 460 700
Pracovná doba:Pracovná doba:

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

najlepšie ceny v meste

CITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

0,55/km
v BS

Raňajky Raňajky 
Obedy Obedy 
VečereVečere

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

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

"Pre pocit pohody""Pre pocit pohody"

Inzerujte aj vy 
v Š  avnických

novinách

Ponuka služieb (záhrada)Ponuka služieb (záhrada)

strihanie živých plotov a kríkov strihanie živých plotov a kríkov 
kosenie trávnikov kosenie trávnikov 

vyžínanie pozemkov vyžínanie pozemkov 
odvoz záhradného odpadu odvoz záhradného odpadu 

pílenie a štiepanie palivového dreva pílenie a štiepanie palivového dreva 
čistenie pozemkovčistenie pozemkov

Kontakt: 0903 746 356Kontakt: 0903 746 356

Potrebujete pokosiť? Vypíliť kríky? 
Opraviť plot? Popíliť a uložiť palivové drevo? 

Alebo jednoducho urobiť poriadok 
okolo chaty, či domu?

Prídeme, vyriešime! 
A všetok odpad si zoberieme!

V prípade záujmu a akýchkoľvek otázok nás 
neváhajte kontaktovať na čísle: 

0915 830 678
Nechajte Vaše starosti na nás - my sa o všetko 

postaráme a Vy to určite neoľutujete!


