
Téma zdravotníctva v súčas-

nosti neustále rezonuje nielen 

v našom meste, ale celej 

spoločnosti.  

Zdravotníctvo je akútnym problé-

mom, pretože sa dotýka všetkých 

občanov. A aj napriek tomu, že sa-

mosprávam zostali v  tejto oblasti 

len veľmi malé kompetencie a mož-

nosti na riešenie tak závažného 

problému, ktorý sa dotýka všetkých 

obyvateľov mesta, okresu a  regió-

nu, vedenie Mesta Banská Štiavnica 

neprestáva bojovať o zachovanie as-

poň najnutnejších služieb pre obča-

nov a o ich ďalší rozvoj.

Rekonštrukcia
"Komorovských

tajchov"
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INZERCIA

Prinášame Vám rozhovor 

s riaditeľom Úradu práce, 

sociálnych vecí a rodiny 

Banská Štiavnica Ing. Petrom 

Zorvanom, PhD.

1. Pán riaditeľ, aká je aktuálna 

situácia s nezamestnanosťou v 

našom okrese?

Nezamestnanosť v  našom okrese 

má klesajúcu tendenciu v podstate 

už od januára.  Na konci roku 2015 

sme evidovali celkom 1543 uchá-

dzačov o zamestnanie a mieru ne-

zamestnanosti 18,87%,  teraz na 

konci októbra sme mali 14,61%, 

čo predstavovalo 1198 osôb v  evi-

dencii úradu.  Nezamestnanosť má 

stále tendenciu klesať. V  súčasnej 

dobe máme evidovaných 1014 dis-

ponibilných uchádzačov o  zamest-

nanie, ktorí bezprostredne ihneď 

môžu nastúpiť do zamestnania, čo 

je celkom prijateľné číslo. Samozrej-

me, že ešte musíme s týmto číslom 

pracovať ďalej a znižovať mieru ne-

zamestnanosti.

2. Viete špecifi kovať skladbu 

uchádzačov o zamestnanie (UoZ), 

ktorí sú evidovaní na úrade práce 

(% podiel mužov, žien...)?

Vieme ich špecifi kovať, vyhodno-

cujeme štatistiky so zameraním na 

rôzne údaje o  uchádzačoch o  za-

mestnanie. Napríklad, čo sa týka  

nezamestnanosti z pohľadu pohla-

via, tak ku koncu októbra sme mali 

v evidencii 57% žien a 43% mužov, 

keď to premeníme na čísla, tak je to 

517 mužov a  681 žien, t.j. % žien 

nezamestnanosti je väčšie ako % 

mužov. 

Riešenie zdravotníctva 
v našom meste pokračuje

Nezamestnanosť v našom okrese klesá

Nemocnica v Banskej Štiavnici  foto Ján Petrík �3.str.

�3.str.

Sobotné rozprávkovanie
Divadlo na hojdačke: 

Posledný dinosaurus
26.11. 2016 o 16:00 hod., Kino Akademik, vstupné 4 €

Príjmeme zamestnancov SBS 
do zásahovej jednotky pre oblasť 

Banská Štiavnica a Žiar nad Hronom. 

Tel. kontakt: 0903/456391 

Pozvánka
V zmysle zákona SNR č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení, v znení 

neskorších zmien a doplnkov, §-u 

12 odst. 1 a §-u 13 ods. 4 a) zvo-

lávam zasadnutie Mestského za-

stupiteľstva v Banskej Štiavnici na 

deň 30. novembra 2016 (streda) 

o 13 hod. Zasadnutie sa uskutoční 

v zasadacej miestnosti historickej 

radnice, prízemie č.dv. 4. Priestor 

pre občanov je od 15:00 hod. 

Srdečne Vás pozývam! 

Mgr. Nadežda Babiaková, 

primátorka mesta

Oznámenie
o prerušení distribúcie elektriny

Oznamujeme Vám, že bude preru-

šená distribúcia elektriny z dôvo-

du odstraňovania porúch na zaria-

deniach distribučnej sústavy. Bez 

el. energie budú v Banskej Štiavnici:

- 24.11.2016 v čase od 8:30 – 16:30 

hod. na uliciach: Obrancov mieru, 

B. Němcovej, J. I. Bajzu, J. Kollára, 

R. Debnárika, S. Chalupku a Škol-

ská – časť Štefultov a 29. augusta, 

Partizánska – časť Sitnianska

- 25.11.2016 v čase v čase od 8:30 

– 16:30 hod. na ulici: Okrajová

- 13. a 14.12.2016 v čase od 7:30 

– 16:00 hod. na ulici: Vyhnianska – 

časť Banky. 

Ďakujeme za porozumenie!

Pavol Pekár, 

SSE - Distribúcia, a.s.
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z programu
primátorky

21.11.

čriepok
„Ako je dobré, keď nás na starosť 

trápia choroby a iné neduhy. Aspoň 

sa pri stretnutiach máme o čom po-

rozprávať“                              Ján Petrík

  Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

 Účasť na pracovnom rokovaní 

na Oddelení sociálnych služieb 

a  zdravotníctva Úradu BBSK 

v Banskej Bystrici.

22.-24.11.

 Účasť na 11. Regionálnej kon-

ferencii Organizácie miest sve-

tového dedičstva pre členské 

mestá strednej a východnej Eu-

rópy, ktorá sa uskutočnila v poľ-

skom meste Zamošč.

25.11.

  Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

 Uskutočnilo sa prijatie študen-

tov primátorkou mesta pri prí-

ležitosti Medzinárodného dňa 

študentstva.

 Účasť na valnom zhromaždení 

akciovej spoločnosti Nemocni-

ca Banská Štiavnica, a. s. k rie-

šeniu problematiky priestoro-

vého využitia objektu.

Andrea Benediktyová

Prijatie do 
zamestnania
Mesto Banská Štiavnica, v zastúpení 

primátorkou mesta Mgr. Nadeždou 

Babiakovou, prijme do zamestnania 

pracovníka na obsadenie funkcie: 

zamestnanec oddelenia výstav-

by, ÚP a ŽP na úseku:

- odborné práce vyplývajúce zo sta-

vebného zákona a  iných právnych 

predpisov, týkajúcich sa investor-

sko-inžinierskej činnosti 

-  vykonávanie investorsko-inžinier-

skej činnosti na stavbách fi nancova-

ných mestom

- spracovávanie podkladov k rozpoč-

tu mesta na stavebné akcie mesta, 

rozpočtová činnosť v oblasti staveb-

níctva

- spracovávanie podkladov k žiados-

tiam o fi nančné príspevky

Bližšie informácie získate na Mest-

skom úrade v čase od 07.00 hod. 

do 15.00 hod. alebo na tel. č. 

045/6949602, resp. 6949622.

Písomné prihlášky s požadovanými 

dokladmi treba zaslať alebo osobne 

doručiť do 30.11.2016 na adresu: 

Mestský úrad, Radničné námestie č. 

1, 969 24 Banská Štiavnica na obál-

ke s označením: Prijatie do zamest-

nania – oddelenie výstavby, ÚP a ŽP.

Kvalifi kačné predpoklady:

- stredoškolské vzdelanie (stavebný 

odbor) s praxou min. 3 roky

- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa 

(stavebný odbor)

- prax v odbore vítaná

Iné požiadavky: 

- občianska bezúhonnosť

- oprávnenie vykonávať činnosť sta-

vebného dozoru vítané

- prax v rozpočtovej činnosti v oblas-

ti stavebníctva vítaná

Ponúkame: 

- fi nančné ohodnotenie na základe 

príslušných právnych noriem plus 

pohyblivá zložka v závislosti od pra-

covného výkonu

Uchádzači o zamestnanie k pri-

hláške doložia:

- prihláška – prijatie do zamestnania

- stručný profesijný životopis

- overený doklad o dosiahnutom 

stupni vzdelania

- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti 

(u úspešného kandidáta sa bude vy-

žadovať výpis z registra trestov nie 

starší ako 3 mesiace)

Po termíne doručenia prihlášok o 

zamestnanie budú uchádzači oboz-

námení s termínom na osobný po-

hovor.

Mgr. Nadežda Babiaková,

primátorka mesta 

INZERCIA

Pozvánka
Pozývame Vás na 8. ročník zimné-

ho plávania „Štiavnické letokruhy“, 

ktoré sa uskutoční 27. novembra 

2016 o 14:00 hod. na "Vindšacht-

skom tajchu" v Štiavnických Ba-

niach. Tešia sa na Vašu účasť 

organizátori

Dňa 16.11.2016 sa v konfe-

renčnej miestnosti Kammer-

hofu Slovenského banského 

múzea uskutočnilo jubilejné 

25. valné zhromaždenie 

Banskoštiavnicko-hodruš-

ského baníckeho spolku za 

účasti 54 členov.

V správe o činnosti za rok 2016, kto-

rú predniesol jeho predseda Ing. Ri-

chard Kaňa, boli aj nasledovné in-

formácie. V  priebehu roka spolok 

zorganizoval viacero spoločenských 

podujatí, 24. reprezentačný banícky 

ples v  Hoteli Grand-Matej, 12. roč-

ník Náckova Štiavnica, 19. Náckov 

štiavnický pochod, viaceré šachtágy, 

medzi ktorými dominovali 7. Rud-

nobanský – 5. Rozálčiansky šachtág, 

spojený so 16. Jozefovským stretnu-

tím v Hodruši-Hámroch a slávnost-

ný šachtág Salamander 2016. Účast-

níkov potešila aj informácia o vydaní 

publikácie „Odkazy minulosti – Banské 

technické a  kultúrne pamiatky lokality 

UNESCO Hodruša-Hámre“ a informá-

cia o osadení pamätnej tabule Igná-

covi Antonovi Bornovi (1742-1791), 

významnému geológovi a  monta-

nistovi, ktorý sa v roku 1786 zaslú-

žil o založenie prvej medzinárodnej 

baníckej a hutníckej spoločnosti. Pa-

mätná tabula sa nachádza vo vesti-

bule Slovenského banského múzea, 

pred vchodom do bývalej kaplnky 

sv. Ignáca. Počas podujatia boli dvom 

významným členom baníckeho spol-

ku, Ing. Ladislavovi Sombathymu 

a  JUDr. Ing. Jozefovi Karabellymu, 

odovzdané vyznamenania sv. Bar-

bory, ktoré im udelilo Združenie ba-

níckych spolkov a cechov Slovenska. 

Za druhého menovaného vyzna-

menanie prevzal jeho syn Ing. Jo-

zef Karabelly. Potešila aj informácia 

o úspešnom pokračovaní dobývania 

zlato-strieborných rúd na Bani Ro-

zália v Hodruši-Hámroch, kde sa časť 

banských prác vykonáva aj v dobýva-

com priestore Banská Štiavnica VII. 

Účastníci zvolili nový 26 členný ria-

diaci výbor, ktorého novým členom 

sa stal PhDr. Daniel Harvan, zástup-

ca riaditeľa Slovenského banského 

múzea. Za predsedu bol opätovne 

zvolený Ing. Kaňa. Po skončení roko-

vania sa uskutočnil slávnostný šach-

tág, ktoreho hlavnými funkcionár-

mi boli Ing. Durbák – prezídium, Ing. 

Ferenc – kontrárium, Ing. Karabelly – 

fuchsmajor, Š. Psotný – pivný dispe-

čer, Mgr. Kružlic – kantor s  prispe-

ním spevokolu Štiavničan, ošliador 

držali M. Špunta a V. Nemčok. Do ba-

níckeho stavu boli „skokom cez kožu“ 

prijatí nasledovní noví členovia spol-

ku: Karol Balášfy, Mgr. Milan Kabi-

na, Ing. Martin Lakanda, Mgr. Ingrid 

Kosmeľová a Eva Töröková. Za spo-

luprácu a podporu baníckeho spol-

ku v  tomto roku patrí osobitné po-

ďakovanie Mestu Banská Štiavnica, 

Slovenskému banskému múzeu, Slo-

venskému banskému archívu, Hlav-

nému banskému úradu, SPŠ S. Mi-

kovíniho, organizáciám: Slovenská 

banská, s.r.o. Hodruša-Hámre, LN 

Trade, s.r.o., Banská Štiavnica, En-

gas, s.r.o., Nitra, Rudné bane, š. p., B. 

Bystrica, Hornonitrianske bane Prie-

vidza, a.s., Elgeo-Trading, s.r.o., Pezi-

nok, SMZ, a.s., Jelšava, Metso Czech 

Republic, s.r.o., Přerov, Bytová sprá-

va, s.r.o., B. Štiavnica, Slovenská ba-

nícka spoločnosť, Slovenská banská 

komora, Slovenská spoločnosť pre 

trhacie a  vŕtacie práce, ako aj ďal-

ším nemenovaným subjektom, ktoré 

akýmkoľvek spôsobom pomohli ba-

níckemu spolku.

Milan Durbák

Výročné bilancovanie 
baníckeho spolku
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Mesto Banská Štiavnica 

nie je poskytovateľom zdravotnej 

starostlivosti. Mesto je vlastníkom 

34 % - ného podielu na nehnuteľ-

nom majetku banskoštiavnickej 

nemocnice, t. j. budovy nemocnice 

a prislúchajúcich pozemkov a časti 

prístrojov a zariadenia budovy ne-

mocnice v akciovej spoločnosti Ne-

mocnica Banská Štiavnica, a.s.

Tento svoj majetkový podiel sa ve-

denie mesta snaží využiť pre skva-

litnenie zdravotníckych služieb pre 

obyvateľov. V súčasnosti rokujeme 

s  vedením nemocnice o  možnosti 

využitia priestorov, prislúchajúcich 

k  majetkovému podielu v  našom 

vlastníctve, pre zriadenie polikli-

nickej časti nemocnice. To zname-

ná, že mesto sa snaží o usporiada-

nie priestorov v nemocnici tak, aby 

všetky ambulancie či už všeobec-

ných lekárov, ale aj odborné ambu-

lancie či iné odborné pracoviská pri-

vátnych lekárov boli sústredené na 

jednom mieste, napr. na jednom 

poschodí, resp. v jednom krídle bu-

dovy. Zároveň rokujme aj s  ďalší-

mi odbornými privátnymi lekár-

mi o  možnosti rozšírenia služieb 

v  rámci zdravotnej starostlivosti 

o ambulancie, ktoré v meste chýba-

jú a občania okresu musia za nimi 

dochádzať do okolitých miest, resp. 

niekedy až za hranice nášho kraja. 

Jedná sa napríklad o  diabetologic-

kú, prípadne kardiologickú ambu-

lanciu a pod. Pre pacientov by bolo 

výhodné, keby sa podarilo, aby as-

poň niektoré dni v týždni mali mož-

nosť vyhľadať takého služby pria-

mo v našej nemocnici, kde by prišiel 

lekár za pacientmi a  nemuseli by 

všetci pacienti cestovať za lekárom.

Na základe tohto zámeru Mesto 

Banská Štiavnica požiadalo pred-

sedníctvo akciovej spoločnosti Ne-

mocnica Banská Štiavnica, a. s. 

o  zvolanie mimoriadneho valného 

zhromaždenia spoločnosti, kde by 

sa prerokovali požiadavky Mesta 

Banská Štiavnica a  dohodla forma 

a  postupnosť krokov k  zriadeniu 

poliklinickej časti v budove nemoc-

nice.

K  tomuto zámeru získalo vedenie 

mesta aj  podporu Banskobystric-

kého samosprávneho kraja, ktorý 

na tento účel vyčlenil fi nančné pro-

striedky zo svojho rozpočtu.

Veríme, že sa nám spoločnými si-

lami podarí tento zámer zrealizo-

vať tak, ako sa nám podarilo po 

neustálej opakovanej argumentá-

cii, tlaku a množstve rokovaní s Mi-

nisterstvom zdravotníctva SR a prí-

slušnými orgánmi vrátiť do nášho 

mesta sídlo ambulancie Rýchlej le-

kárskej pomoci a tiež Lekársku služ-

bu prvej pomoci.

Mgr. Nadežda Babiaková, 

primátorka mesta

NOVINKY


1.str.

Vzhľadom na dosiahnu-

té vzdelanie UoZ bola v evidencii 

pätina osôb (20%) so základným 

vzdelaním prípadne bez vzdela-

nia. Zastúpenie UoZ s  výučným 

listom bolo rovnaké ako UoZ s 

maturitou, a to 36%.

3. Čo sa týka vekových kategó-

rii, sú to väčšinou mladí ľudia 

alebo starší?

Špeciálne sa vyhodnocujú mla-

dí ľudia do 26 rokov veku, ktorí 

skončili denné štúdium pred me-

nej ako 2 rokmi a neboli zamest-

naní dlhšie ako 6 po sebe nasledu-

júcich mesiacov. Označujeme ich 

ako absolventi, pričom v  eviden-

cii ku koncu októbra tvorili 4% 

z celkového počtu evidovaných, čo 

predstavovalo 50 osôb. Zvýšená 

pozornosť sa venuje celkovo mla-

dým ľuďom do 29 rokov, ktorých 

zastúpenie v  našom okrese bolo 

21%, čo bolo 253 osôb. Ďalšou 

znevýhodnenou skupinou z  po-

hľadu veku sú UoZ nad 50 rokov, 

v ktorej sme mali v evidencii 353 

osôb, t.j. 29% z celkového počtu 

nezamestnaných. V porovnaní so 

situáciou na Slovensku je v našom 

okrese menej nezamestnaných 

mladých ľudí do 29 rokov (SR  - 

27%). Opačne je to u osôb starších 

nad 50 rokov, ktorých u  nás ne-

pracuje viac ako je celoslovenský 

priemer (SR - 26%).   

4. V akých oblastiach je najviac 

pracovných miest v okrese Ban-

ská Štiavnica?

V  súčasnej dobe máme v  našom 

okrese evidovaných 56 voľných 

pracovných miest a viac ako polo-

vica sú rôzne robotnícke profesie.

5. Sú momentálne aktuálne 

projekty, ktoré podporujú za-

mestnanosť v okrese?

Okrem stálych príspevkov, ktoré 

sa dlhodobo poskytujú v  zmysle 

Zákona o  službách zamestnanos-

ti momentálne sa realizujú ešte 4 

projekty, ktoré ponúkame UoZ a 

zamestnávateľom. Projekty – Pra-

xou k  zamestnaniu, Absolvent-

ská prax štartuje zamestnanie 

a Úspešne na trhu práce, sú zame-

rané na podporu zamestnanos-

ti mladých ľudí do 29 rokov veku. 

Samozrejme sa nezabúda ani na 

staršiu generáciu a pre tých sa rea-

lizuje projekt – Chceme byť aktív-

ni na trhu práce (50+).

6. Viete bližšie povedať, pre aké 

skupiny UoZ sú tieto projekty 

určené?

Absolventská prax štartuje za-

mestnanie   je zameraná hlavne 

pre absolventov stredných škôl a 

vysokých škôl, ktorí sú v  eviden-

cii UoZ najmenej 1 mesiac. U za-

mestnávateľa môže byť umiest-

nený absolvent na prax po dobu 6 

mesiacov, pričom dostáva paušál-

ny príspevok vo výške 128,75 

eur mesačne na výdavky spoje-

né s  vykonávaním praxe. Novin-

kou je, že zamestnávateľovi môže 

byť následne poskytovaný príspe-

vok na zdravotné a sociálne pois-

tenie platené zamestnávateľom 

vo výške najviac 302,35 eur me-

sačne po dobu najviac 6 mesiacov. 

Podmienkou je, aby prijal do za-

mestnania tohto absolventa bez-

odkladne po ukončení absolvent-

skej praxe. 

Praxou k zamestnaniu – pri tom-

to projekte je mladý človek do 25 

rokov evidovaný minimálne 3 me-

siace, alebo mladý človek 26 - 29 

ročný evidovaný minimálne 6 me-

siacov prijatý do zamestnania na 

polovičný pracovný úväzok po 

dobu najviac 9 mesiacov, kde vy-

konáva prácu s dohľadom mento-

ra. V  príspevkoch pre zamestná-

vateľa sú zohľadnené výdavky na 

celkovú cenu práce mladého za-

mestnanca, a  tiež výdavky spo-

jené s vykonávaním praxe, ako aj 

príspevok pre samotného mento-

ra. Maximálny príspevok poskyt-

nutý za celé obdobie 9 mesiacov je 

2990,69 eur. 

Úspešne na trhu práce – je to pod-

pora prvého pravidelne platené-

ho zamestnania pre mladých UoZ 

s  rovnakou defi níciou ako v  pro-

jekte Praxou k  zamestnaniu. Prí-

spevok pre zamestnávateľa sa hra-

dí vo výške najviac 429,50 eur po 

dobu najviac 12 mesiacov, pričom 

miesto musí byť vytvorené na 18 

mesiacov, t.j. 6 mesiacov už musí 

zamestnávateľ udržať pracovné 

miesto bez príspevku úradu. 

7. Aký je projekt 50+?

Tento projekt je zaujímavý tým, 

že prispieva na sociálne poistenie 

a zdravotné poistenie platené za-

mestnávateľom počas najviac 12 

mesiacov. Takže takýmto spôso-

bom je podporený zamestnávateľ, 

ktorý príjme do zamestnania oso-

bu, ktorá je staršia ako 50 rokov.  

8. Ako si myslíte, že bude pokra-

čovať situácia s  nezamestna-

nosťou v okrese v budúcnosti?

Dúfame a všetci si to prajeme, aby 

nezamestnanosť klesala aj naďa-

lej, v podstate sa vytvárajú rôzne 

nové pracovné miesta. Samozrej-

me, že keď hovoríme o  voľných 

pracovných miestach, tak nemá-

me na mysli len Banskú Štiavni-

cu a priľahlé okolie, ale máme na 

mysli aj celý územný celok, ktorý 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodi-

ny v Banskej Štiavnici zastrešuje, 

teda je to aj Žarnovicko a Žiarsko. 

Vieme, že na Slovensku sa rozbie-

ha automobilový priemysel, tak-

že už koncom októbra sme mali 

nielen v  Banskej Štiavnici ale aj 

v  Žiari, Kremnici, Žarnovici, No-

vej Bani výberové konanie pre fi r-

mu PSA Peugeot Citroën Slovakia 

z Trnavy. Prebiehajú aj iné výbero-

vé konania pre obsadenie voľných 

pracovných miest vo fi rmách, kto-

ré sú blízko, napr. v Žarnovici a 

Žiari nad Hronom. Tento mesiac, 

28.11.2016 máme výberové ko-

nanie pre fi rmu Cortizo Slovakia, 

ktorá sídli v Novej Bani. Máme 

rôzne iné ponuky na obsadenie 

pracovných miest, ktoré priamo 

súvisia s automobilovým priemys-

lom, sú to hlavne teda voľné pra-

covné miesta odlievačov, zlieva-

čov atď.. Tých pracovných miest je 

v ponuke dosť a myslím si, že ich 

bude stále pribúdať.

Za rozhovor poďakoval

Michal Kríž


1.str.

Riešenie zdravotníctva v našom meste pokračuje

Nezamestnanosť v našom okrese klesá
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Obyvatelia mesta Banská 

Štiavnica zaregistrovali opäť 

čulý ruch na "Komorovských 

jazerách". 

Ako sme čitateľov Štiavnických 

novín informovali v č.16 zo dňa 

28.apríla 2016 Slovenský vodo-

hospodársky podnik, š.p. ako 

správca vzácnych historických taj-

chov, začal začiatkom tohto roka s 

rekonštrukčnými prácami na Ko-

morovských tajchoch. Na druhú 

etapu rekonštrukčných prác Dol-

ného jazera sme sa opýtali ho-

vorcu Slovenského vodohospo-

dárskeho podniku, š.p. v Banskej 

Štiavnici Mgr. Pavla Machavu:

Priblížte nám II. etapu rekon-

štrukčných prác na "Komorov-

ských jazerách", kedy ste ukon-

čili práce?

Práce na "Komorovských jazerách" 

sme ukončili minulý týždeň. Hneď 

prvá víkendová zrážka už takmer 

naplnila dolné jazero.

Aké práce sa vykonali v II. etape 

rekonštrukcie?

S pomocou kanalizačnej súpravy 

od vodárenskej spoločnosti sme 

dokázali prečistiť dnové potrubie, 

ktoré sa nepoužívalo niekoľko de-

saťročí.

Dolná nádrž je ovládateľná v ce-

lom zásobnom priestore - dokon-

ca pomocou 2 výpustných potrubí.

Na záver sme ešte odstránili 

abráziu (rozrušovanie) brehov a 

návodnej strany hrádze, vyrobili 

kovové uzamykateľné poklopy na 

manipulačné šachty.

Za aktuálne informácie poďakoval

Michal Kríž

Rekonštrukčné práce 
na "Komorovských jazerách" – II. etapa

Vypustenie dolného jazera  foto Peter Koleda 

Mesto Banská Štiavnica 

oznamuje, že do 31.12.2016 je 

termín pre podávanie žiadostí 

o poskytnutie dotácie na rok 

2017 pre právnické osoby a 

fyzické osoby - podnikateľov 

podľa § č.3 VZN č.3/2013. 

V zmysle Všeobecne záväzného 

nariadenia Mesta Banská Štiavni-

ca č.3/2013 o poskytovaní dotácií 

z rozpočtu Mesta Banská Štiavni-

ca, je potrebné žiadosť podať pí-

somnou formou na predpísanom 

tlačive, ktoré nájdete v Klient-

skom centre Mestského úradu 

alebo priamo na stránke mesta 

Banská Štiavnica http://www.ban-

skastiavnica.sk/obcan/dokumen-

ty/tlaciva.html.

Vyplnená žiadosť o poskytnutie 

dotácie musí obsahovať povin-

né prílohy:

- stručný popis pripravovaného 

podujatia

- účel použitia peňažných pro-

striedkov

- rozpočet akcie, projektu

- ďalej všetky náležitosti podľa § č. 

6 vo VZN č.3/2013

V prípade nejasností kontak-

tujte: Mestský úrad, Ekonomické 

oddelenie, Ing. Vladimíra Staňová, 

t.č.: 045/694 96 31, e-mail: vladi-

mira.stanova@banskastiavnica.sk.

MsÚ

Podávanie žiadostí o poskytnutie 
dotácií z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica podľa VZN č.3/2013 pre rok 2017

V sobotu (okrem sviatkov) sú 

otvorené v Banskej Štiavnici 

tieto lekárne:

26.11., 3.12., 10.12., 17.12. Leká-

reň Helios, Dolná ul. 13 8:00 – 11.00 

hod. 045/6922322

Pohotovostné lekárenské služby sú 

vykonávané striedavo v týždenných 

intervaloch v  lekárňach v  Banskej 

Štiavnici podľa rozpisu nasledovne: 

Nedeľa a sviatok 7.30 - 10.30 hod.

Rozpis služieb novembrer a de-

cember 2016

21.11. - 25.11.2016 47.týždeň Le-

káreň Mima, Energetikov 1, 7:00 – 

15:30

27.11.2016 Lekáreň Mima 7:30 – 

10:30

28.11. - 30.11.2016 48.týždeň Le-

káreň Ametyst, Križovatka 3, 8:00 – 

16:00

1.12. - 2.12.2016 Lekáreň Ametyst 

8:00 – 16:00

4.12.2016 Lekáreň Ametyst 7:30 – 

10:30

5.12. - 9.12.2016 49.týždeň Lekáreň 

Dr. Max, Bratská 17, 7:00 – 15:30

11.12.2016 Lekáreň Dr. Max 7:30 – 

10:30

12.12. - 16.12.2016 50.týždeň Leká-

reň Dr. Max 2 (BS), L. Svobodu 42, 

7:00 – 16:00

18.12.2016 Lekáreň Dr. Max 2 (BS) 

7:30 – 10:30

19.12. - 23.12.2016 51.týždeň Le-

káreň Helios, Dolná 3, 8:00 – 17:00 

045/6922322

24.12. - 25.12.2016 Lekáreň Helios 

7:30 – 10:30 045/6922322

26.12.2016 52.týždeň Lekáreň 

Mima 7:30 – 10:30

27.12. - 30.12.2016 Lekáreň Mima 

7:00 – 15:30

31.12.2016 Lekáreň Helios 8:00 – 

11:00 045/6922322

Anna Florovičová,  predsedníčka 

miestnej lekárnickej komory

Pohotovostné lekárenské služby 
v okrese Banská Štiavnica

ponuka
práce

1. Automechanik, Durpal – Mi-

loš Ďurica, s.r.o, Exnára 11, Ban-

ská Štiavnica, p. Psotná, tel: 

0456913278, 0903510953, e-mail: 

durpal@bsnet.sk, SO – 1VPM, ná-

stup ihneď

2. Čalúnnik, SO, USO – 1VPM; Sto-

lár, SO, USO – 1VPM; Šička, SO, 

USO – 1VPM; Sedačky, s.r.o., Taba-

ková 1, Banská Štiavnica, p. Zvrško-

vec, tel.: 0903405900, e-mail: sedac-

ky@sedacky.com, nástup: ihneď

3. Čašník, servírka, barman, Divná 

pani s.r.o., A.Kmeťa 8, Banská Štiav-

nica, e-mail: divnapani@divnapani.

sk, SO, USO – 2 VPM, nástup ihneď

4. Kuchár/kuchárka, SO, USO  – 1 

VPM; Pomocný kuchár/pomocná 

sila, SOU, SO, USO – 1 VPM; Čašník, 

servírka, SOU, USO  – 2 VPM; Erb 

– Eduard Rada Breweries, s.r.o., No-

vozámocká 2, Banská Štiavnica, Ing. 

Siváková, tel.: 0918356744, e-mail: 

maria.sivakova@pivovarerb.sk, ná-

stup ihneď

5. Čašník/čka – obsluha hote-

lových hostí, Topky s.r.o., Počú-

vadlo 199, Ing. Makovínyová, tel.: 

0905812761, SO, USO – 2 VPM, ná-

stup 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 elektric-

kého vedenia a vodič NMV – ploši-

ny, Technické služby, mestský pod-

nik Banská Štiavnica, Šoltésovej 1, 

Banská Štiavnica, Ing. Benková, tel.: 

0911523404, e-mail: ts.referent@

banskastiavnica.sk, SO, USO, VŠ – 1 

VPM, nástup ihneď

8. Vodič nákladného motorové-

ho vozidla, Technické služby, mest-

ský podnik Banská Štiavnica, Šol-

tésovej 1, Banská Štiavnica, tel.: 

0911523404, 0456922243, e-mail: 

ts.riaditel@banskastiavnica.sk, SO, 

USO – 2VPM, nástup ihneď

9. Kuchár, p. Dobrovičová, Penzión 

Na kopci, Športová 781/8, Ban-

ská Štiavnica, tel.: 0456922325, 

0905317122, SOU, SO – 1 VPM, 

nástup ihneď

10. Lekár záchrannej služby, Zá-

chranná a  dopravná zdravotníc-

ka služba Bratislava, Kolpašská ces-

ta 4, Banská Štiavnica, p. Vido, tel.: 

0911408520, e-mail: vido@emer-

gency-ba.sk, VŠ – 1 VPM, nástup ih-

neď

Spracovala: Zuzana Paškayová 



5
číslo 42 • 24. november 2016

sn@banskastiavnica.sk AKTUALITY

kam v BŠ 
a okolí ?

Júl a august sú dva najob-

ľúbenejšie mesiace v roku 

každého žiaka, kedy sa zavrú 

brány všetkých škôl a nastáva 

oddych od každodenných 

školských povinností. 

Žiaci sa snažia načerpať novú ener-

giu a tešia sa z nových letných zážit-

kov. Pre nás mladých sokoliarov zo 

ZŠ s MŠ M. Hella boli tieto prázdni-

ny trochu iné. Do školy sme chodi-

li aj napriek prázdninám, aby sme 

sa postarali o dravé vtáky v školskej 

sokoliarni tak, ako sme to robili celý 

školský rok. Keďže naša škola je jed-

ným z  najnavštevovanejších miest 

v  Štiavnických Baniach a  ročne ju 

navštívi okolo 2000 návštevníkov, 

podieľali sme sa aj na ich sprevádza-

ní po areáli. Predviedli sme im ukáž-

ky letu dravých vtákov, porozprávali 

o kolobehu vody v prírode, o význa-

me tropických dažďových pralesoch, 

no niektorí mohli nakŕmiť aj papa-

gáje "ary" modrožlté priamo z ruky. 

Vstupné do areálu spojené so spre-

vádzaním bolo dobrovoľné, no nás 

vždy potešilo, keď sme za naše dob-

rovoľné aktivity a snahu dostali ne-

jakú tú „korunku“ a pochvalu k tomu.

Z  tohto dobrovoľného príspevku 

návštevníkov sme sa v dňoch od 

3.11 do 6.11. 2016 zúčastnili výletu 

do hlavného mesta Českej republiky 

- Prahy. Cesta vlakom trvala približ-

ne 8 hodín, no nám ubehla veľmi 

rýchlo. Veľkým zážitkom bola pre 

niektorých cesta k hotelu Prameň 

- pražským metrom, ktoré tvorí zá-

klad systému mestskej hromadnej 

dopravy v Prahe.

Program nášho výletu bol pestrý. 

Navštívili sme veľmi významnú 

kultúrnu pamiatku Prahy a  sídlo 

prezidenta ČR - Pražský hrad, ďalej 

zoologickú záhradu, kde žijú rodi-

čia nášho orliaka bielohlavého me-

nom Nixon, či múzeum voskových 

fi gurín – Grevín, kde sme sa od-

fotili s  významnými hercami (Ju-

lia Roberts, Bred Pitt...), spevákmi 

(Karel Gott, Michael Jackson...), či 

športovcami (Wayne Gretzky, Ja-

romír Jágr...). Zubačkou sme sa vy-

viezli aj na Petřín, kde sme vstúpili 

do miniatúry hradu, ktorá ukrývala 

zrkadlové bludisko. Poslednou čas-

ťou bludiska bola miestnosť so za-

krivenými zrkadlami, ktorá robila 

z  našich postáv trpaslíkov, obrov, 

v  niektorých prípadov aj transfor-

merov?. No, týmto náš program ne-

skončil. Pozreli sme si Pražský orloj, 

prešli sme sa po Karlovom moste 

a  Václavskom námestí. Aj napriek 

tomuto náročnému programu po-

čas týchto troch dní sme večery 

trávili spolu- hrali spoločenské hry 

a viedli diskusie na tému sokoliar-

stvo. Štvrtý a zároveň posledný deň 

sme zamierili na Havelské trhovis-

ko, kde sme si  kúpili suveníry. Po-

tom nás už len čakala dlhá cesta do-

mov.

Sme veľmi radi, že sme sa mohli zú-

častniť tohto výletu a zároveň  ďa-

kujeme ľudom, ktorí svojim dobro-

voľným príspevkom prispeli k jeho 

realizácii. Utvrdili ste nás v  tom, 

že keď budeme usilovní a budeme 

sa snažiť a rozvíjať naše schopnos-

ti a  zručnosti, dokážeme v živote 

veľa. Práve za túto možnosť napre-

dovať ďakujeme najmä vedeniu ZŠ 

s MŠ M. Hella.

Emma Kaňuchová

Žiačka ZŠ s MŠ M. Hella

Mladí sokoliari v Prahe

Sokoliari v uliciach Prahy  foto Archív autora 

Foto pri soche Karola IV.  foto Archív autora

24.11. Autorské čítanie v Anti-

kvariátiku: Ivana Jungová. Au-

torka detských a fantasy kníh, 

17:00.

24.11. Filmový festival: Snow 

fi lm fest. Kino Akademik, 17:00.

25.11. Ateliér Gallery et cetera: 

Farebný workshop. Nové hobby! 

Začnite farbiť nábytok a meniť 

interiér farbami Chalk Paint™. 

14:00-17:30, 0903 766 376.

25.11. Vianočná tvorivá dielňa: 

Adventné vence. Prineste si ma-

teriál k tvorbe a dobrú náladu. 

KD, Podhorie,16:00

25.11. Piatková párty. S Dj 

Lukasss. Pražovňa, 21:00.

25.11. Oldies disco. Posledná ol-

dies roku 2016! Cosmopolitan 

bowling, 22:00.

26.11. Divadielko: Posledný di-

nosaurus. Kino Akademik, 16:00.

26.11. Guitar night. Medziná-

rodný projekt troch výnimočných 

gitaristov. Archanjel Caff e, 20:00.

27.11. Ľadové medvede. Pre mi-

lovníkov mrazivej vody a  otužo-

vania. Tajch Vindšachta, 14:00.

27.11. Koncert: Sisa Feher. Ar-

chanjel Caff e, 3 €.

30.11. Dielnička v Kammerhofe. 

Tvarovanie z hliny. 14:00-16:00.

30.11. Jubilejné "Bílé Vánoce" Lu-

cie Bílé. Predpredaj vstupeniek 

v IC. Farský kostol, 19:00.

1.12. Dielnička v  Kammerhofe. 

Tvarovanie z hliny, 14:00-16:00.

1./8.12. Kurz paličkovania pre 

dospelých. KC, 17:00-19:00.

3.12. Pečieme medovníčky. Pri-

neste si vlastné vykrajovačky, 

valčeky aj ozdôbky. KD, Podho-

rie 15:30.

3.12. Mikuláš v  Štiavnici! Kul-

túrne centrum, 16:00. Rozsviete-

nie stromčeka na Nám. sv. Troji-

ce, 18:00.

5.12. Mikulášske popoludnie 

v ZUŠ. ZUŠ, 15:30.

7.12. Mikulášske popoludnie v 

Divnej Pani. Objednávky na 0949 

464  388 do 5.12.! Divná pani, 

15:00.

9.12. Degustačná večera s Voj-

techom Artzom. Gastro show 

s TOP kuchárom spojená s ochut-

návkou vín. Penzión Kachelman, 

18:00.

9.-10.12. Štjavnycký vjanočný 

jarmok. Nádvorie Kammerhofu.

Zmena programu vyhradená!

Región Banská Štiavnica
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Banskoštiavnický maliar 

a fotograf v rozhovore o jeho 

tvorbe.

Banská Štiavnica sa mu stala in-

špiráciou, dnes jej uličky, historic-

ké pamiatky či prírodu zachytáva 

vo svojich fotografi ách a  maľbách. 

V  tvorbe Rolanda Píša nejde vždy 

len o  realistické zobrazovanie sku-

točnosti. Jeho obrazy často prekra-

čujú prah reality či konformného 

vnímania objektu, keď dominanty 

Štiavnice dostávajú surreálne tva-

ry a vzhľad. Bližšie nám však svoju 

prácu predstaví v rozhovore samot-

ný autor Roland Píš.

Ako ste sa dostali k maľbe a foto-

grafi i?

Najprv som sa začal venovať maľbe 

a kresbe - robil som iba obrazy. Za-

čal som kresliť keď som mal šesť ro-

kov. Prvé kresby išli do súťaží. Nik-

dy som sa to neučil, nikde som to 

neštudoval, išlo to samo a kreslím 

stále, dodnes!

Neskôr som sa náhodou dostal k fo-

teniu, pretože som zo začiatku fo-

tiť ani nechcel. Nemal som k tomu 

vzťah, ani som nemyslel, žeby som 

to niekedy mohol robiť.  Udalosť 

úmrtia môjho otca  ma presved-

čila o tom, žeby som s tým mohol 

niečo robiť. Zdedil som fotoaparát 

a nechcel som ho predať. Chcel som 

s jeho pomocou tvoriť a tak som za-

čal robiť prvé zábery. Nakoniec, po 

necelých dvoch mesiacoch, mi vyš-

la prvá fotka v časopise. Vtedy som 

si pomyslel, že to bude celkom zau-

jímavé. Potom som založil stránku 

pre priateľov a známych. Nakoniec 

vznikol z toho záujem aj médií a os-

tatných.

Čo považujete za svoj prvý veľký 

úspech?

Keď mi vyšla prvá fotka v  časopi-

se, to bol taký prvý úspech. Bolo 

to také rýchle. Niektoré obrazy aj 

fotky išli do Kanady, na Kanárske 

ostrovy. Na to tiež veľmi pekne spo-

mínam.

Pamätáte si na spomínanú foto-

grafi u uverejnenú v časopise?

Pamätám si ju úplne presne. Bola to 

taká kvetinka medzi miliónmi kve-

tiniek. Bola zmoknutá, vyzerala ako 

srdce a náhodou som ju našiel me-

dzi všetkými tými kvetinkami. Bola 

to obrovská náhoda!

Čo pre Vás znamená maľba a fo-

tografi a?

Kresba a  maľba sú dve rozdielne 

veci. Vždy je iný pohľad na kres-

bu, iný pohľad na fotografi u. Kres-

ba je pre mňa oddych. Fotografi a 

je o tom ísť von, vyvetrať si hlavu. 

Keď fotím, nerád fotím ľudí. Nejaké 

štúdiové fotenie, nastavovať svetlá 

a  podobne, to ma nebaví. Najrad-

šej fotím exteriéry. Človek sa prej-

de a spojí to s turistikou. Čo sa týka 

exteriéru, tak Štiavnicu a okolie fo-

tím najradšej. Čo sa týka kresby, tak 

tam všetko.

Tvoríte radšej  obrazy s realistic-

kým zobrazením krajiny, alebo 

surreálne obrazy?

Vždy záleží od nálady. Niekedy, keď 

chcem niečo kresliť presne, tam 

musím dávať pozor, všetko naozaj 

zachytiť a  dávať si pozor na linky. 

Keď si chcem oddýchnuť, kreslím 

hocijako, krivo, to ma baví najviac, 

tam môžem rozmýšľať nad inými 

vecami a  nemusím rozmýšľať nad 

tým, ako to ozaj vyzerá.

Akú techniku preferujete pri 

kresbe a maľbe?

Najradšej mám ceruzu, potom uhlík 

a potom akvarel. Ceruzu najviac, pri 

tom je najväčší oddych. S farbami sa 

človek zašpiní (smiech).

Koľko času priemerne venujete 

jednému obrazu?

Záleží od toho, aký je obraz. Keď 

som kreslil celé Trojičné námestie, 

tak na hodiny to vyjde tých päťde-

siat hodín práce. Klasický obraz, pri 

ktorom si chcem oddýchnuť, sa dá 

spraviť tak približne za päť hodín.

Máte obdobia kedy pracujete 

stále, alebo si musíte dať odstup 

a  spätne sa k obrazu  vrátite ne-

skôr?

Niekedy je týždeň taký, že kreslím 

stále. Potom je mesiac, kedy ne-

nakreslím vôbec nič. Nie je to také 

ako ísť do roboty, že ráno vstanem, 

idem, dokončím, vrátim sa. So 

mnou to je tak, že človek sa zobu-

dí a musí mať chuť. Keď vonku prší, 

vtedy sa mi chce najviac kresliť, keď 

je pekne, tak zasa ísť vonku fotiť. 

Tvorba záleží od nálady.

Fotili ste aj na rôznych miestach 

mimo Slovenska. Ktorá krajina 

vás oslovila najviac?

Mojím obľúbeným mestom je Pa-

ríž, to je taká moja srdcovka. Mám 

to tam veľmi rád. Tie uličky nieke-

dy vyzerajú ako v Štiavnici, naozaj je 

to také podobné. Francúzsko mám 

veľmi rád, tam sa mi páči - to ume-

nie, štýl života, história. Samozrej-

me Paríž, Nice, Verdun, tam je úpl-

ne krásne.

Prečo je i naďalej Banská Štiav-

nica tá, ktorá zostáva na pomy-

selnom prvom mieste a vo vašej 

tvorbe ju badať najčastejšie?

Z toho, že som rodený Štiavničan je 

jasné, že mám rád Štiavnicu. Štiav-

nica sa mi páči ale v tom, že človek 

sa ide po nej prejsť x-krát a vždy je 

v nej niečo nové. Štiavnica je malé 

mesto,  no vie ponúknuť skutočne 

veľa. Niekedy som na jednom mies-

te aj pätnástykrát a mám pocit, že 

som tam prvýkrát. Zakaždým člo-

vek vidí niečo iné - je to veľmi zaují-

mavé. Štiavnica sa dá bádať, človek 

tu môže objavovať niečo nové  a to 

sa mi na nej strašne páči. 

Máte v  Štiavnici obľúbené 

miesto?

Tých krásnych miest je veľa, Otter-

grund napríklad. Je tam ticho, po-

koj, pekný výhľad. Tam chodím veľ-

mi rád.

Tým, ktorí by sa chceli venovať 

umeniu alebo začínajú tvoriť Ro-

land Píš na záver odkazuje:

Stále tvrdím, že nie je zlý obraz, len 

sa nepáči všetkým. Treba tvoriť, tre-

ba skúšať, maľovať, vkuse treba ísť, 

treba fotiť. Človek sa učí vždy. Nik-

to nie je hneď dobrý. Nikto! Člo-

vek nebude dobrý možno ani o de-

sať rokov, ale treba sa zlepšovať a 

hlavne začať. Umenie nie je škatuľ-

kované v tabuľkách, každý sa môže 

rozvíjať svojím smerom, môže vy-

myslieť nový smer, nový štýl. Len 

treba tvoriť, to je celé.

Tvorbu Rolanda Píša môžete nájsť 

na jeho facebook-ovej stránke Ro-

land Píš creativko.

Miroslava Luptáková

Roland Píš: „Štiavnica je malé mesto, 
no vie ponúknuť skutočne veľa“

Adventný čas...
Ani sme sa nenazdali a  máme ho 

tu... Ešte ani poriadne jeseň nepri-

šla a pomaly sa zbieha k zapaľova-

niu sviečok na adventnom venci...

Prvé mrazy, poletovanie sneho-

vých vločiek, skoré stmievanie, to 

všetko prináša zimný čas, ktorý sa 

k  nám vrátil. Po roku zas najkraj-

šie sviatky kalendárneho roka. Ad-

vent je obdobie štvortýždňového 

zapaľovania sviec, ktoré symboli-

zujú príchod dlho očakávaných Via-

noc. Počas týchto dní väčšinou ľu-

dia upratujú, pripravujú si vianočné 

ozdoby, aby mohli vyzdobiť svo-

je príbytky či už vianočnými ven-

čekmi, reťazami alebo čokoľvek, 

čo poukazuje na vianočný čas. Milý 

Štiavničania, nezabudnite si v  ne-

deľu, teda 27.novembra zapáliť 

prvú sviečku na Vašom adventom 

venčeku. Ani sa nenazdáme a  po 

4. týždňoch sú tu naše najkrajšie 

a najmilšie Vianoce. Milí priatelia, 

nenáhlite sa! Vychutnajte si čaro 

týchto prichádzajúcich sviatkov 

roka. Pomalými krokmi vykročte, 

nadýchnite sa a  všetko spoločne 

zvládnete. Pomáhajte si, poraďte si 

a  navzájom sa dopĺňajte... Krásny 

čas Adventu Vám všetkým praje...

Filip Golian

Lekári
V priestoroch Medi - Farm Cen-

trum, Energetikov 1, Banská 

Štiavnica sídlia nasledovní le-

kári:

MUDr. Eva Luptáková, Vitael, 

s.r.o. - všeobecný lekár

MUDr. Oľga Ferjančíková, 

PlusCare, s.r.o. - všeobecný lekár

MUDr. Ildikó Paálová, Alergo, 

s.r.o. - imunológ a alergológ

MUDr. Slávka Urbančeková, Med-

derm, s.r.o. - dermatovenerológ

MDDR. MUDr. Lucia Kminiaková 

- zubný lekár

MUDr. Eduard Gemza, Tegmen, 

s.r.o. – psychiatrická ambulancia

MUDr. Cvejkuš - MUDr. CVejku-

šová, s.r.o., urologická ambulan-

cia

MUDr. Martina Brosková, MB Fe-

mina, s.r.o. - gynekologická am-

bulancia

MUDr. Štefan Kóňa, Klinikask 

s.r.o. - ortopedická a chirurgická 

ambulancia

Hľadáme lekárov pre zdravotné 

stredisko v Banskej Štiavnici, kon-

takt: 0905 477 801.

M-FC BŠ
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oznamy, pozvánky
spomienky

OZNAMY

Poďakovanie

Zavrel si oči chcelo sa Ti spať, 

ani si netušil, čo to má zname-

nať. Chýbaš nám, niet ťa me-

dzi nami, ale v našich srdciach 

žiješ stále s nami.

Dňa 12. novembra sme 

sa navždy rozlúčili s na-

ším drahým bratom a prí-

buzným Mariánom Ky-

jovským. Touto cestou 

ďakujeme p. primátorke 

Mgr. Nadežde Babiakovej a 

MsÚ za dôstojnú rozlúčku, 

ďakujeme všetkým priate-

ľom a známym za kvetino-

vé dary a prejavy sústrasti. 

Smútiaca rodina

Spomienka

„Zotrie im z očí každú slzu a už 

nebude smrti ani žiaľu; ani ná-

reku, ani bolesti viac nebude, 

lebo prvé sa pominulo.“ 

Zjv 21:4

Dňa 25. novembra 2016 

si pripomenieme 16. výro-

čie úmrtia nášho drahého 

otca a manžela Jána Mül-

lera. Ďakujeme všetkým, 

ktorí si spolu s nami v ten-

to deň naňho spomenú. 

Smútiaca rodina

Oznam
Oznamujeme obyvateľom mes-

ta Banská Štiavnica, že odd. Regio-

nálneho rozvoja a medzinárodných 

vzťahov MsÚ v Banskej Štiavnici má 

od 9.11. sídlo na Nám. sv. Trojice 3, 

na 2. posch. (v budove Rubigallu). 

RRaMV

Pomoc 
s dúchaním mechov na Organe

Hľadám seriózneho dobrovoľníka 

(dohodou) pre dúchane mechov pri 

nácvikoch v hre na Organ (Kosto-

lík sv. Alžbety BŠ). Kontakt: 0905 

874 915.  Vladimír Vazan

Združenie turizmu Banská 

Štiavnica (ZTBŠ) je zoskupenie 

subjektov v turizme, ktorého 

cieľom je podpora aktivít 

na rozvoj turizmu v našom 

regióne. 

Jeho členovia sa v  utorok 15. no-

vembra stretli na neformálnom 

stretnutí pri raňajkách tento rok už 

po tretí raz. Okrem 20 prítomných 

členov združenia sa ho zúčastnil aj 

riaditeľ Regiónu Banská Štiavni-

ca p. Igor Kuhn a vedúci oddelenia 

kultúry v meste p. Rastislav Marko. 

Rokovanie viedol predseda ZTBŠ 

Martin Macharik.

Hlavnými témami stretnutia bolo 

zhodnotenie turistickej sezóny 

a  pomenovanie problémov a  ich 

možných riešení, ktoré s  narasta-

júcou návštevnosťou mesta súvi-

sia. Rok 2016 bol z  hľadiska tu-

rizmu v  mnohom prelomový. Len 

samotné expozície SBM navštívilo 

pravdepodobne historicky najviac 

návštevníkov. Ubytovacie zaria-

denia boli počas letných mesiacov 

prakticky úplne vypredané. Ná-

rast návštevnosti podobne pocítili 

aj reštauračné zariadenia. Dobrou 

správou je, že sezónu sa aj vďaka 

novým podujatiam darí predlžovať 

aj na jarné a jesenné mesiace.

Rastúci trend v  návštevnosti však 

čoraz viac naráža na nedostatok 

parkovacích miest. To začína byť 

hrozbou pre ďalší rozvoj turizmu 

v  meste a  negatívne to pociťujú aj 

miestni občania. Združenie turiz-

mu Banská Štiavnica vidí 3 riešenia.

Z  krátkodobého hľadiska by po-

mohlo dočasné vytvorenie parko-

vacích miest pozdĺž Ulice akade-

mická jej zjednosmernením počas 

mesiacov júl a august.

Z  hľadiska strednodobého pova-

žujeme za nevyhnutné vybudovať 

záchytné parkovisko pod Ulicou 

mierová, a to bez ohľadu na rôzne 

grantové výzvy, na ktorých čaka-

nie by jeho vybudovanie oddialilo 

o ďalšie roky.

Dlhodobým riešením by bolo vybu-

dovanie parkovacieho domu v blíz-

kosti centra, či už na mieste bývalé-

ho dominikánskeho kláštora, alebo 

inde.

Keďže je predpoklad, že turistická 

atraktivita mesta nebude ani v ďal-

ších rokoch klesať, skôr naopak, 

rozširovanie parkovacích kapacít 

považuje ZTBŠ za neodkladnú vý-

zvu, pred ktorou mesto stojí.

S riaditeľom OOCR Región Štiav-

nica bolo tiež dohodnuté, že poč-

núc decembrom 2016 vzniknú pra-

videlné mesačné stretnutia aj za 

účasti zástupcov mesta, na kto-

rých budeme spoločne hľadať rie-

šenia tak parkovania v meste, ako 

aj v ďalších oblastiach, ktoré po-

môžu rozvoju turizmu aj miestnym 

občanom.

Juraj Bačík

Zasadnutie Združenia turizmu 
malo zaujímavé závery

Plavecký klub Prešov organi-

zoval v dňoch 19-20 novembra 

2016 Memoriál Jozefa Baláža 

- plavecké preteky žiakov 

kategórie „C“. 

Naši pretekári a pretekárky kat. „C" 

narodení v roku 2006 a 2007 kat. 

„D“ narodení v roku 2008 a 2009 re-

gistrovaní v SPF sa zúčastnili a po-

darilo sa im vyhrať medaily a dip-

lomy. Prinášame výsledky:

Žiaci

r. 2008

Holcz Patrik - 8. 50m VS - 45.64; 3. 

50m Z - 49.85; 4. 50m P - 55.16; 3. 

50m M - 52.65;

r.2007

Buzalka Adam - 5. 50m Z - 48.55; 6. 

50m P - 50.88; 5. 100m P - 1:50.58; 

6. 200m P - 3:47.25; 9. 100m PP - 

1:45.38; 4. 200m PP - 3 :39.15;

r. 2006

Harčár Nicolas - 17. 50m VS - 36.45; 

15. 100m VS - 1:20.57; 13. 100m Z 

- 1:35.58; 3. 50m M-37.78; 3. 100m 

M - 1:31.00; 10. 100m PP - 1:30.81; 

6. 200m PP-3:11.36;

Maruniak Patrik - 23. 50m VS - 

37.25; 21. 100m VS - 1:22.22; 5. 

50m P - 44.28; 7. 100m P - 1:39.26; 

5. 200m P - 3:32.67; 15. 100m PP 

- 1:34.34;

Žiačky

r.2007

Chladná Stacy - 5. 50m P - 50.57; 

4. 100m P - 1:48.46; 4. 200m P 

- 3:44.08; 11. 50m M - 50.85; 5. 

100m M - 1:51.69; 10. 200m PP - 

3:42.43;

Kašiarová Tatiana - 21. 50m VS - 

43.91; 14. 100m VS - 1:36.97; 8. 

100m Z - 1:45.10; 3. 50m M - 45.57; 

2. 100m M - 1:45.70; 5. 100m PP – 

1:40.99;

r.2006

Šavoltová Ivana - 48. 50m VS - 

43.95; 44. 100m VS - 1:41.41; 28. 

50m Z - 48.77; 24. 50m P - 55.93; 

38. 100m P - 1:57.55; 28. 100m PP 

– 1:40.55.

Legenda: P - prsia, VS - voľný spô-

sob, Z - znak, M - motýľ, PP - polo-

hové preteky

PKBS

Memoriál Jozefa Baláža 
- plavecké preteky žiakov kategórie „C“ v Spišskej Novej Vsi

Žiaci z PK Banská Štiavnica  foto Archív PK BS 
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Bez ohľadu na ročné obdobia 

za oknami, ich svet dokáže byť 

farebný.

Reč je o ľuďoch, ktorí sa spôsobom 

sebe vlastným viac či menej odlišu-

jú od tých ostatných. Sú iní. Neraz 

výnimoční. Ľudia so zdravotným 

postihnutím, našťastie, v našej spo-

ločnosti prestávajú byť tabuizova-

nou témou.

V  Domove sociálnych služieb pre 

deti, mládež a dospelých s mentál-

nym postihnutím pri SČK v  Ban-

skej Štiavnici sú ambulantnou for-

mou poskytované sociálne služby 

v zmysle zákona o sociálnych služ-

bách č. 448/2008. V súčasnosti za-

riadenie navštevuje 12 klientov vo 

veku od 7 do 42 rokov.

Súčasťou denných aktivít v zariade-

ní sú pracovné terapie, arteterapie 

(výroba rôznych umeleckých pred-

metov), muzikoterapia, pri ktorej 

okrem tradičného spevu a  tanca, 

využívame i  interaktívny hudob-

ný systém, ktorý je vhodný pre roz-

siahly rad zdravotných postihnutí 

(vhodný na podporu ľudí so zrako-

vým postihnutím, Downovým syn-

drómom, mozgovou obrnou a.i.). 

Ďalšími terapeutickými prístupmi 

sú tréningy pamäte, či sociálna re-

habilitácia, pri ktorej si klienti osvo-

jujú rôzne sociálne zručnosti ako 

zaobchádzanie  s peniazmi, obhajo-

ba svojich práv či príprava a podáva-

nie jednoduchých jedál. S podporou 

Nadácie SPP boli zakúpené tkáčske 

krosná a  pod vedením odborného 

lektora sa naši klienti naučili zák-

lady tkania. V súčasnosti vyrábame 

malé koberčeky a podsedáky. Nále-

žitá pozornosť v denných progra-

moch je venovaná pravidelným po-

hybovým aktivitám s prihliadnutím 

na aktuálny zdravotný stav klien-

tov, ktorí každoročne navštevujú re-

laxačno-rehabilitačné pobyty v  kú-

peľoch Sklené Teplice a  na Chate 

Assisi v Štiavnických Baniach. Od-

borný personál zariadenia a  neraz 

i dobrovoľníci pracujú so skupinou 

klientov, ale i individuálne, tak aby 

sa v čo najväčšej miere napĺňali zá-

ujmy a ciele našich klientov. Medzi 

obľúbené skupinové aktivity patria 

rôzne besedy či stretnutia s ľuďmi, 

ktorí sa prídu podeliť o  svoje skú-

senosti a  zážitky (napríklad foto-

graf a  cestovateľ Mi-

chal Číž, výtvarníčka 

Eva Valachyová, žiač-

ky ZUŠ). No nedržíme 

sa striktne iba svoj-

ho územia. Radi po-

znávame nové miesta 

v  blízkom i  vzdiale-

nejšom okolí. (Náv-

števy múzeí, galérií, 

divadla, koncertov či 

iných kultúrno-spolo-

čenských podujatí).

Pre posilňovanie 

väzieb a  integráciu 

klientov boli realizo-

vané projekty pod-

porené Európskym 

sociálnym fondom, 

Nadáciami Orange 

a SPP i mestom Ban-

ská Štiavnica.

Záver roka sa v  na-

šom zariadení vždy 

nesie v  duchu miku-

lášskych a vianočných 

stretnutí, pri ktorých 

sa klienti prezentu-

jú vlastným programom, výzdobou 

i  vlastnoručne zhotovenými dar-

čekmi.

Veríme, že i v nasledujúcich obdo-

biach bude naše zariadenie naďa-

lej vítanou možnosťou pre skvalit-

ňovanie života svojich klientov. Aj 

touto cestou sa chceme poďakovať 

všetkým, ktorí i v tomto roku pod-

porili našu činnosť, či osobným 

vkladom prispeli k jej obohateniu.

Viac o  našej činnosti sa záujemco-

via môžu dozvedieť i  na našej we-

bovej stránke: banskastiavnica.red-

cross.sk/ 

Andrea Kočalková

Svet vo farbách dúhy
krátka správa zo života DSS pri SČK v B. Štiavnici

Sociálna rehabilitácia v DSS - tkanie kober-

čekov  foto Andrea Kočalková

Dňa 19.10.2016 sme za prítomnos-

ti pána Jozefa Bomboša krstili CD, 

do ktorého sme minulý rok na našej 

výročnej schôdzi predspievali pie-

seň „V mojej milej dvore“, ktorú pán 

Bomboš so svojou partnerkou do-

plnili o hudbu, prespievali ju a vy-

dali na CD spolu s ďalšími piesňa-

mi z  rôznych regiónov Slovenska. 

Sme veľmi radi, že aj touto cestou 

sa uchovávajú naše ľudové piesne. 

Vďaka patrí skupine Duo Danyo.

Helena Šušková

Predsedníčka ZO ÚNSS č.62

Krst CD v ZO č.62 v Banskej Štiavnici

Kammerhof 
v zime

Slovenské banské múzeum si 

pre svojich návštevníkov pripra-

vilo aj v  roku 2016 netradičný 

spôsob spoznávania expozície 

Baníctvo na Slovensku- Kam-

merhof pod názvom Kammer-

hof v zime.

Kammerhof v zime ponúkne od 

28.novembra do 2.decembra, 

v týždni menín sv. Barbory, pre-

hliadku expozície cez Rozpráv-

ku o baníkovi Jožkovi doplnenú 

o postavu svätej Barbory. 

Od 1.decembra a až do 31.janu-

ára 2017 sa bude expozícia spo-

znávať prostredníctvom hry Pu-

tovanie baníka za hviezdou. Pre 

úspešných riešiteľov (pútnikov 

za hviezdou) je pripravená malá 

odmena.

Expozícia je otvorená: pon-

delok-piatok od 8:00 do 16:00 

hod.(posledný vstup o  15:00 

hod.)

V  piatok 9. decembra 2016 

v  čase od 10:00-18:00 hod. 

a  v  sobotu 10. decembra 2016 

od 10:00-18:00 hod. počas 

Štjavnyckého vjanočného jar-

moku je hra Putovanie baníka 

za hviezdou zdarma.

Všetky aktivity sú určené pre 

deti MŠ, ŽŠ, pre rodiny s deťmi 

a pre všetkých malých i veľkých 

návštevníkov múzea a  mesta 

Banská Štiavnica.

Vstupné: 1,00 €

Kontakt: Mgr. Gabriela Marko-

vá, 045/694 94 18, hramesa@

muzeumbs.sk

Info: www.muzeumbs.sk

SBM

Vianočné trhy
Obecný úrad v Banskom Stu-

denci v spolupráci s DHZ Ban-

ský Studenec Vás srdečne pozý-

vajú na tradičné Vianočné trhy, 

ktoré sa uskutočnia 3.12.2016 

o 14:00 hod. v kultúrnom dome 

a budú spojené s príchodom Mi-

kuláša o 16:00 hod. Na trhoch 

Vás čaká pre mlsné jazýčky: ka-

pustnica, pečené klobásky, kolá-

čiky, na zahriatie: punč, varené 

vínko, medovina, čaj, výrobky 

remeselníkov: med, sviečky, my-

dielka, opekance, oplátky, me-

dovníčky, vianočná atmosféra a 

mnoho iného.

ObÚ BS



9
číslo 42 • 24. november 2016

sn@banskastiavnica.sk KULTÚRA

Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka

Aktuálne filmy v kine Akademik

Sobota 26.11. o 18:30 hod.Sobota 26.11. o 18:30 hod.

NočNé zvierATÁ

Thriller/Dráma, 115 min., USA, Thriller/Dráma, 115 min., USA, 
2016, MP:12. Vstupné: 4 €. Režisér 2016, MP:12. Vstupné: 4 €. Režisér 
Tom Ford natočil fi lm, ktorého príbeh Tom Ford natočil fi lm, ktorého príbeh 
sa odohráva v dvoch rovinách. V jed-sa odohráva v dvoch rovinách. V jed-
nej sledujeme Suzan a jej bývalého nej sledujeme Suzan a jej bývalého 
muža, spisovateľa Tonyho, ktorý jej muža, spisovateľa Tonyho, ktorý jej 
priniesol svoj nový rukopis, aby si ho priniesol svoj nový rukopis, aby si ho 
prečítala. V druhej rovine sa odohrá-prečítala. V druhej rovine sa odohrá-
va príbeh tejto knihy, ktorej dej začína va príbeh tejto knihy, ktorej dej začína 
postupne ovplyvňovať Suzanin život. postupne ovplyvňovať Suzanin život. 

Nedeľa 27.11. o 16:00 hod./dab./Nedeľa 27.11. o 16:00 hod./dab./

FANTAsTické zverY FANTAsTické zverY 

A ich výskYTA ich výskYT

Rodinný/Fantasy/Dobrodružný, 97 Rodinný/Fantasy/Dobrodružný, 97 
min., USA, 2016. Vstupné: 4 €.  min., USA, 2016. Vstupné: 4 €.  

Nedeľa 27.11. o 18:30 hod.Nedeľa 27.11. o 18:30 hod.

VTedY v rAjiVTedY v rAji

Dráma, 99 min., ČR, 2016, MP:12. Dráma, 99 min., ČR, 2016, MP:12. 
Vstupné: 4 €. Legendárny, mýtmi Vstupné: 4 €. Legendárny, mýtmi 
opradený a vo svojej dobe najlepší opradený a vo svojej dobe najlepší 

český horolezec Josef Smítka odmie-český horolezec Josef Smítka odmie-
tol nastúpiť k totálnemu nasadeniu v tol nastúpiť k totálnemu nasadeniu v 
ríši a niekoľko rokov sa pred nemecký-ríši a niekoľko rokov sa pred nemecký-
mi úradmi a gestapom skrýval v skal-mi úradmi a gestapom skrýval v skal-
nom meste Hruboskalka, podporovaný nom meste Hruboskalka, podporovaný 
kamarátmi z radov českých a nemec-kamarátmi z radov českých a nemec-
kých horolezcov. Joska na svojej ces-kých horolezcov. Joska na svojej ces-
te za slobodou prekročil hranice mož-te za slobodou prekročil hranice mož-
ností nielen v skalách, ale aj v živote. ností nielen v skalách, ale aj v živote. 
Stal sa legendou pre svoj nezlomný Stal sa legendou pre svoj nezlomný 
postoj k partii kamarátov a k vysníva-postoj k partii kamarátov a k vysníva-
nej žene. Nikdy sa nesklonil pred oku-nej žene. Nikdy sa nesklonil pred oku-
pačnou mocou. pačnou mocou. 

Utorok 29.11. o 18:30 hod.Utorok 29.11. o 18:30 hod.

ČerveNý pAvúkČerveNý pAvúk

Thriller, 98 min., Poľsko, 2016, Thriller, 98 min., Poľsko, 2016, 
MP:15. Vstupné: 3 €. Karol, obyčajný MP:15. Vstupné: 3 €. Karol, obyčajný 
mladý muž, narazí na staršieho muža mladý muž, narazí na staršieho muža 
a začne sa domnievať, že je obávaným a začne sa domnievať, že je obávaným 
sériovým vrahom – Červeným pavú-sériovým vrahom – Červeným pavú-
kom, ktorý už dlhšie desí obyvateľov kom, ktorý už dlhšie desí obyvateľov 
Krakova. Začína byť mužom posadnu-Krakova. Začína byť mužom posadnu-
tý a začne ho sledovať. Medzitým spo-tý a začne ho sledovať. Medzitým spo-
znáva Danku, o niečo staršiu fotograf-znáva Danku, o niečo staršiu fotograf-
ku, ktorá pracuje pre miestne noviny. ku, ktorá pracuje pre miestne noviny. 

Karol je priťahovaný láskou a fasci-Karol je priťahovaný láskou a fasci-
novaný smrťou a čoskoro bude mu-novaný smrťou a čoskoro bude mu-
sieť urobiť najdôležitejšie rozhodnutie sieť urobiť najdôležitejšie rozhodnutie 
svojho života. svojho života. 

Štvrtok 1.12. o 18:30 hod.Štvrtok 1.12. o 18:30 hod.

PlANeTÁriUMPlANeTÁriUM

Dráma/Mysteriózny, USA, 110 min., Dráma/Mysteriózny, USA, 110 min., 
2016, MP:12. Vstupné: 4 €. Koniec 2016, MP:12. Vstupné: 4 €. Koniec 
30. rokov 19. storočia. Laura a Kate, 30. rokov 19. storočia. Laura a Kate, 
dve americké sestry, ktoré sú na eu-dve americké sestry, ktoré sú na eu-
rópskom turné. Na svojich seansách rópskom turné. Na svojich seansách 
sa snažia vyvolávať duchov. Ku kon-sa snažia vyvolávať duchov. Ku kon-
cu ich turné sa stretávajú s Andrém, cu ich turné sa stretávajú s Andrém, 
francúzskym fi lmovým producentom. francúzskym fi lmovým producentom. 
André sa nechá prehovoriť a ide na André sa nechá prehovoriť a ide na 
osobnú seansu sestier. Výsledok ho osobnú seansu sestier. Výsledok ho 
obrovsky prekvapí, zjaví sa mu zosnu-obrovsky prekvapí, zjaví sa mu zosnu-
lý brat. Ponúkne dievčatám možnosť lý brat. Ponúkne dievčatám možnosť 
bývať v jeho vile a dá im ročný kon-bývať v jeho vile a dá im ročný kon-
trakt s tím, že chce rozbehnúť veľkú trakt s tím, že chce rozbehnúť veľkú 
show... Chce sestry obsadiť do prvého show... Chce sestry obsadiť do prvého 
fi lmu o duchoch. Lenže plány o veľko-fi lmu o duchoch. Lenže plány o veľko-
lepom fi lme prekazia zamotané vzťa-lepom fi lme prekazia zamotané vzťa-
hy, ktoré ústia do katastrofy.hy, ktoré ústia do katastrofy.

NN

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.40/2016: „Bu-

dúcnosť náleží tým, ktorí veria v krá-

su svojich snov.“ Výhercom sa stá-

va Mária Kaškötőová, Dolná 19, 

Banská Štiavnica. Srdečne blaho-

želáme! Tento týždeň hráme o po-

ukážku 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 

kupónom do redakcie ŠN v termíne 

do 5.12.2016.

V tajničke sa ukrýva výrok Paola 

Coelha: „Nikdy sa nevzdávaj... (do-

končenie v tajničke).

A., 1500 v Ríme, išiel na vojnu, šep-

kanie,

B., Začiatok tajničky,

C., Americký herec, neorie, izbová 

rastlina, meter,

D., Zn. kozmetiky, reklamačné odd. 

skr., prebor,

E., Telocvičná poloha, súlad, pra-

covná výchova, čistiaci prostriedok, 

jedlo,

F., Epické dielo, Koniec tajničky, 

meno Czoborovej,

G., Róbert, neťal si básnicky, pouk-

ladaj,

H., Eman, talianska herečka 

Sophia, klíček, skoro česky,

I., Záporná predpona, dôchodok, 

obraz svätých, vojenská čistiareň,

J., Snívali, hlupák, čln,

K., 3. časť tajničky.

1., Spoluhlásky v  slove mzda, 2. 

časť tajničky, nemocnica s polikli-

nikou,

2., Dvojka, textová skratka, drevo,

3., Pracuj rýľom, hliník, spolu, 

meno herca Farkaša,

4., Učňoval zriedkavo, francúzsky 

herec, liter,

5., Krhla, zaznievanie,

6., Žrď na voze, obdobie pred Via-

nocami, iniciálky Danišoviča,

7., Ponor, najhoršia známka v ško-

le, ozn. ruských lietadiel,

8., Lietadlo, zobrali, aký,

9., Ozn. áut Luxemburska, zn. oers-

tedu, pakel, v poriadku,

10., Začiatok pretekov, odskoč bo-

kom, spoluhláska v slove úľ,

11., Iniciálky spisovateľa Egriho, 

ženské meno, časť chrupu, ozn. áut 

Holandska a Uruguaja,

12., Pooraj, dookola,

13., Stred slova korec, argón, rozvá-

žanie tovaru,

14., Skupina, zotri, malé oko.

Pomôcky: Sorel, Loren, Eu, Nlú, 

Pako, Pd, Dean

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. 42
Krížovka
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V utorok potešili žiaci ZUŠ 

svojich rodičov a priateľov 

„Jesenným koncertom“, na 

ktorom sa predstavili pestrým 

hudobno – tanečno - lite-

rárnym programom. 

Za všetkých pánov učiteľov pri-

vítal prítomných pán učiteľ Bc. 

Michal Timko, ktorý sprievod-

ným slovom uvádzal celý koncert.  

Úvod patril Zboríku a  štvorhlas-

nej gospelovej piesni: „Its me oh 

Lord“. Predstavili sa ako mlad-

ší i  starší speváci. Svoju spevác-

ku premiéru mali Sárka Rück-

schlossová, Dianka Trubanová 

a  Filip Hrčka. Po vydarenej pre-

miére hudobného nástroja uku-

lele si svoje vystúpenie zo súťa-

že „Kohútik jarabý“ zopakovala aj 

Nelka Hilbertová. Muzikanti ro-

zozneli klavír, gitaru, fl autičky,  

skladbami slovenských i  sveto-

vých skladateľov (Suchoňovou 

úpravou slovenskej ľudovej pies-

ne „Zahrajte mi muzikanti“ poteši-

la klaviristka Nelka Buzalková a 

Beethovenovou: „Ódou na radosť“ 

zas Samko Jakubík na huslič-

kách). Literárno-dramatický od-

bor s  vlastnoručne vyrobenými 

listovými variáciami tiež prispel 

k  jesennému koncertu kolážou 

básní. Vo swingovej piesni „Len 

bez ženy“ v podaní Pavla Chovana 

znel i klarinet, ktorý po viacerých 

rokoch na ZUŠ –ke oprášila naša 

absolventka Monika Lipovská. 

Toto hudobno-tanečné číslo bolo 

pre publikum príťažlivé vďaka ta-

nečníčkam, ktoré v  nových pes-

trých kostýmoch svojou choreo-

grafi ou krásne doladili atmosféru. 

Za pomoc pri úprave dievčat ďa-

kujeme mamičke Slávke Knoppo-

vej, za kostýmy pani Danke Kohú-

tovej. Každý vytrvalý poslucháč 

si na záver koncertu odniesol na 

pamiatku jesenné listy zdobené 

žiakmi výtvarného odboru.

Podrobný program koncertu ako 

aj fotogalériu Martina Jánošíka 

nájdete na stránke školy www.

zusbanskastiavnica.dedupage.

org.

Srdečne pozývame našich žiakov, 

rodičov a priateľov na decembro-

vé podujatia: „Mikulášske popolud-

nie v ZUŠ“ pripravujeme v ponde-

lok 5. decembra.

Od 14:30 výtvarné dielničky 

a trhy s možnosťou zdobenia per-

níčkov, pre účinkujúcich kapust-

nica a detský punč zdarma.

Od 15:30 hudobné a tanečné vy-

stúpenia v koncertnej sále. Mož-

no príde aj sv. Mikuláš.

Ľudovými zvykmi a  vianočnými 

piesňami sa predstavíme v  Kam-

merhofe v  piatok 9. decembra 

o 15:00 (LDO) o 16.00 (Zborík).

Najslávnostnejším vrcholom náš-

ho decembrového koledovania je 

každoročne „Adventný koncert“, 

ktorý sa uskutoční v Kostole na-

nebovzatia Panny Márie v utorok 

20. decembra o 16:00 hodine.

Irena Chovanová

Jesenný koncert 

Pestré hudobno-tanečno-literárne pásmo  foto Martin Jánošík

Slovenské banské múzeum sa 

pravidelne zapája do podujatia 

Týždeň vedy a techniky, ktoré 

na Slovensku organizuje 

Ministerstvo školstva, vedy, 

výskumu a športu. 

Tento rok mohli školáci a  pred-

školáci so svojimi pedagógmi 

navštíviť výstavu Ako sa mapova-

lo v baníctve. Tu absolvovali nové 

aktivity špeciálne pripravené pre 

túto výstavu. Prvá „Vieš kde je se-

ver?“ korešponduje s  učivom tre-

tích a štvrtých ročníkov ZŠ, ale po-

baví aj staršie deti. Aktívne zapája 

deti do spoznávania základných 

pojmov a pomôcok, ktoré sa pou-

žívali pri zisťovaní svetových strán 

a pri zakresľovaní máp. Pre pred-

školákov a žiakov 1. a 2 ročníka ZŠ 

to bola aktivita, kde sa deti učili 

orientovať v priestore, zakresľovať 

predmety do plánika - mapy svo-

jej cesty a spoznávali pre nich nové 

predmety a súvislosti, ako to bolo 

pri mapovaní v  podzemí. Nášho 

Týždňa vedy a techniky sa zúčast-

nili tretiaci  Cirkevnej základnej 

školy  sv.Františka Assiského a dve 

skupiny žiakov Súkromnej základ-

nej školy Bakomi. Deti sa živo za-

pájali do aktivít a odniesli si vypl-

nené pracovné listy a vlastnoručne 

vyrobenú „olovničku“. Tešíme sa, 

keď sú pedagógovia ochotní opus-

tiť priestory školy a  učia deti, že 

múzeum nemusí byť nudné a do-

konca sa tam dá veľa naučiť. Táto 

naša ponuka platí aj mimo Týžd-

ňa vedy a  techniky a  radi privíta-

me našich školákov vo výstavných 

priestoroch Berggerichtu na výsta-

ve Ako sa mapovalo v baníctve na 

tradičnej prehliadke, ale aj na spo-

mínaných aktivitách. 

M.Sombathyová

Týždeň vedy a techniky v SBM

Autorské 
čítanie 
v Antikvariátiku: Ivana Jungová

24. november 2016, 17:00, Anti-

kvariátik

Ivana Jungová vyštudovala Lekár-

sku fakultu na Univerzite Komen-

ského v Bratislave. Pracuje ako 

poradkyňa v oblasti zdravého ži-

votného štýlu, vedie skupinové i 

individuálne arteterapia-sedenia. 

Písala do časopisov Dieťa, Včielka 

a vyšlo jej viacero kníh pre deti: O 

škriatkovi Bonifácovi (2007), Ča-

rovná starká Dobromila (2009), 

Som človek! (2012), Víla Anabela 

a vodník Vilém (2013). Jej ostat-

ná kniha Tiene nad Veligradom – 

Legenda o Braslavovi vyšla na je-

seň 2016 v Slovarte. Je to prvá 

časť zamýšľanej trilógie “…z okolia 

Veligradu, hradiska obkoleseného roz-

vetvenou riekou Moravou…” z doby 

Veľkej Moravy.

Je ďalšou autorkou, ktorá bude 

predstavená v sérii stretnutí v An-

tikvariátiku. Podujatie moderu-

je Zuzana Lukáčová. Vstup voľný. 

Tomáš Lazar

Výherca súťaže
o knihu Banská Štiavnica v na-

šich spomienkach

V utorok 

22.11.2016 

sa konala v 

priestoroch 

v e s t i b u -

lu SPŠ Sa-

muela Mi-

k o v í n i h o 

v Banskej 

Štiavnici prezentácia novej knihy 

Vlada Bártu z edície Ako sme tu 

žili – 7. diel pod názvom „Banská 

Štiavnica v našich spomienkach.“ V 

ŠN č.39 zo dňa 3. novembra sme 

vyhlásili súťaž, v ktorej mali naši 

čitatelia správne určiť, kto sa na-

chádza na fotografi i. Nebola to 

ľahká úloha, ale aj napriek tomu 

prišli do redakcie správne odpove-

de. Na foto bol zľava: Štefan Ne-

meškürty st., Ján Gašparík, Hele-

na Gondová, Vincent Grega, Mico 

Fílus, Miki Müllner. Na prezentá-

cii sme vyžrebovali šťastného vý-

hercu tejto novej publikácie, kto-

rou sa stala Elena Luptáková 

z Banského Studenca. Srdeč-

ne blahoželáme! Výhru si môžete 

prevziať v redakcii ŠN. 

red.
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Lukáš Muha, študent piateho 

ročníka bilingválneho  štúdia 

na Gymnáziu Andreja Kmeťa 

v Banskej Štiavnici, konečne 

dosiahol dlho očakávané 

víťazstvo na školských  

Majstrovstvách Slovenska 

v cezpoľnom behu. 

V tomto roku obsadil na školských  

Majstrovstvách Slovenska v  atle-

tike dve tretie miesta v  behu na 

400 m a  800 m. Doteraz   najlep-

šie umiestnenie na školských Maj-

strovstvách Slovenska v cezpoľnom 

behu vybojoval druhým miestom 

v Starej  Ľubovni v roku 2014. 

Prvou školskou súťažou v  tom-

to školskom roku bolo okresné 

kolo v  cezpoľnom behu v  Banskej 

Štiavnici dňa 11.10.2016. Na štar-

te v kategórii študentov stredných 

škôl sa zišla  silná konkurencia  bež-

cov. Lukáš ako skúsený pretekár si  

rozložil sily najlepšie a  v  závere 4 

km behu   v kopci zrýchlil a zvíťa-

zil. Do krajského kola Lukáš postú-

pil ako jednotlivec, ale aj s  víťaz-

ným družstvom nášho gymnázia. 

V krajskom kole 18.10.2016 v Žiari 

nad Hronom boli v družstve gym-

názia ešte Boris Iglár a  Matej Du-

dák. V  silnej konkurencii bežcov 

bansko – bystrických stredných 

škôl potvrdil Lukáš svoje bežecké 

skúsenosti a s 50 m náskokom zví-

ťazil a postúpil ďalej. Družstvo náš-

ho gymnázia obsadilo v  krajskom 

kole 3. miesto. 25 októbra 2016 sa 

uskutočnili v  Liptovskom Mikulá-

ši školské Majstrovstvá Slovenska 

v cezpoľnom behu. Lukáš v prete-

ku preukázal narastajúcu formu 

a suverénnym spôsobom získal ti-

tul školského Majstra Slovenskej 

republiky. Týmto úspechom potvr-

dil svoju dominanciu a urobil krok 

k úspešnej nominácii na Majstrov-

stvá Európy v  cezpoľnom behu, 

ktoré sa budú konať 11.12.2016 

v  talianskej Sardínii. Prajeme mu 

veľa trpezlivosti a  čím najmenej 

zranení, pretože popri časovo ná-

ročnej športovej vrcholovej prípra-

ve na bežecké preteky bude musieť 

zvládnuť posledný maturitný roč-

ník bilingválneho štúdia na gym-

náziu.

Učiteľ telesnej a športovej výchovy

Bohuslav Melicherčík

Lukáš Muha školský majster 
Slovenska v cezpoľnom behu

Zlatý Lukáš Muha  foto Archív autora

Majstrovstvami Slovenska 

v cezpoľnom behu v X- Bionix 

athletic sphere v Šamoríne 

ukončili bežci ŠK Atléti BS 

svoju mimoriadne úspešnú 

sezónu v roku 2016. 

V  komplexe, kde sa v  roku 2017 

budú konať najvýznamnejšie kroso-

vé preteky starého kontinentu Maj-

strovstvá Európy, sa darilo spo-

medzi 337 bežcov a bežkýň v  12 

kategóriách aj Štiavničanom.

Tréner Petro: Získali sme v pora-

dí dvanástu medailu v  tomto roku 

z  Majstrovstiev Slovenska. Získal 

ju v  dorasteneckej kategórii /4km 

trať/ Ján Marko, ktorý sa stal jeden 

z najlepších bežcov v tejto kategórii 

v roku na Slovensku, keď získal 3 ti-

tuly M SR, 2x druhé a jedenkrát tre-

tie miesto a bol 19-ty na MS v behu 

do vrchu. Marko je jednoducho lí-

der nielen môjho klubu. Samozrej-

me, keďže sme skupina, ktorá má 

kolektívneho ducha, pomáhame 

si navzájom a  bez ostatnej podpo-

ry v tréningovej skupine by výsled-

ky nemuseli byť takéto. Práve pre-

to patrí vďaka každému, ktorý sa na 

spomínaných úspechoch a pomo-

ci podieľal. Spolu s  Markom štar-

toval aj Peter Ursíny, ktorý dobehol 

na 6.mieste. Peter nemal svoj deň, 

počítal som s medailou, žiaľ nevyšlo 

nám to tak dobre ako na MS v behu 

do vrchu, kde skončil po oprave vý-

sledkov na 12.mieste a  právom je 

zaradený do ankety SAZu o najlep-

šieho atletického mládežníka roka.

Veľmi ma prekvapil Adam Valo-

vič /žiak ZŠ Jozefa Horáka/, kto-

rý pod mojim vedením kondičku 

zúročuje aj na futbalových zápa-

soch a z jeho poctivej bežeckej prí-

pravy v ostatnom období vybojoval 

fantastické 4.miesto na Majstrov-

stvách v Šamoríne a to je veľká vec. 

V tejto istej kategórii mladších žia-

kov na 1400m trati skvele bojoval 

aj novic v klube - triatlonista z Le-

víc, Borís Bátovský, ktorý dobe-

hol na 16.mieste a Juraj Juki Juri-

ca skončil spomedzi 45 štartujúcich 

na 18.mieste. Podotýkam, že Boris 

bude v tejto kategórii ešte dva roky 

a Juki ešte rok, takže verím vo vý-

razný posun v umiestnení nahor pri 

poctivej práci, ktorú odvádzajú.

V  mladších žiačkach spomedzi 69 

štartujúcich sa spočiatku na 1400m 

trati dostihovej dráhy držala v  po-

predí tohtoročná Majsterka Slo-

venska a aj vicemajsterka – Barbora 

Švenková /žiačka ZŠ Jozefa Horá-

ka/. Žiaľ, tempo súperiek nevydr-

žala a dobehla pätnásta. Osobne ma 

to mrzí. Verím vo veľký potenciál, 

ktorý Bára má a viem, že keď začne 

systémovo trénovať, bude úspešná 

aj naďalej.

O  postup na tohtoročné ME v  Ta-

lianskom CHIA mohol ešte zabo-

jovať Jozef Gibala v  junioroch. Na 

6km trati dobehol na 5.mieste a v 

kvalifi kácii skončil na 4.mieste, čo 

mu od postupu na Európu nestači-

lo, nakoľko postupovali prvý dva-

ja z kvalifi kácie. Majster Slovenska 

sa stal Matúš Verbovský, ktorý od 

januára prestupuje z Nových Zám-

kov do nášho klubu a je to zároveň 

po Vargovi najlepší triatlonista na 

Slovensku. Takýto športový klenot 

bude na atletických ováloch repre-

zentovať nielen klub, ale aj mesto 

Banská Štiavnica. Víťazstvom si 

Verbovský vybojoval priamy postup 

na ME.

Posledným želiezkom na šampioná-

te bola Ester Hortobágyiová vo vy-

trvalostnej kategórii žien /10km/ 

dobehla na skvelom 9.mieste a tak-

tiež jej o 2 miesta ušla miestenka na 

ME, keď v kvalifi kácii podobne ako 

Gibala skončila štvrtá. Kvalifi kačné 

preteky boli trojkolové /Dudince, 

a 2krát preteky v Šamoríne/.

Ďakujem rodičom za pomoc na pre-

tekoch. Pánom: Juricovi a Švenkovi 

a pani Valovičovej.

Vďaka patrí Janke Tynkovanovej, 

za podporu ŠK Atléti BS.

Podrobné výsledky:

http://www.hrdosport.sk/Online?-

CompetitionId=166&DisciplineLis-

tId=5780&DisciplineCode=6&Co-

de=RES

Róbert Petro

M SR v krose ukončili atletickú sezónu 2016
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služby

inzercia

  Kúpim byt pod Kalváriou, tel.č.: 

0902 298 541

  Kúpim garáž na Ulici P.O. 

Hviezdoslava pod Kalváriou. Kon-

takt: 0948 282 248

 Hľadáme murára, ktorý sa nebo-

jí výšok a opraví nám komín na by-

tovke. Tel.č.: 0903 268 473

  Za výhodných podmienok pre-

dám: 1 ks váľandu s úložným 

priestorom – zachovalá, 1 ks váľan-

du obyčajnú – zachovalá, 1 ks zá-

hradnú lavicu, 1 ks vešiakovú stenu. 

Volajte v prípade záujmu po 18:00 

reality

prácappppppppppppp

 DD Oáza staroby n.o., Dudince 

prijme do trvalého pracovného po-

meru sociálnu pracovníčku/ka. Po-

žiadavka: ukončený druhý stupeň 

VŠ odbor sociálna práca. Nástup 

možný ihneď. Bližšie info na tel. čís-

le: 0905 821 824 - Bc. Javorník

 Hľadáme predavača/ku do novi-

nového stánku. Podmienka prija-

tia vyučenie v  odbore predavač/ka 

a  min. ročná prax. Info na tel. č.: 

0905 418 616

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

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

Drieňová - centrum
Centrum - Povrazník

Povrazník - Drieňová
Jedna cena za 1,50 Eur

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

od 7 - 18:00 hod.)

TAXI

hod. na č. mobilu: 0907 676 943


