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Niektoré stredné odborné 

školy (SOŠ) sa málo pripo-

mínajú a nedbajú o svoju 

komunikáciu smerom k 

zamestnávateľom a fi rmám.

Vyplynulo to z prieskumu realizo-

vaného na vzorke 2000 zamestná-

vateľov z celého Slovenska. Až 139 

škôl z prieskumu zamestnávate-

lia vôbec nepoznali, dokonca ani 

nevedeli, že existujú. O to je po-

tešiteľné, že medzi najlepšie od-

borné školy v Banskobysrickom 

kraji patrí práve Súkromná hotelo-

vá akadémia, n.o. so sídlom v Ban-

skej Štiavnici. 

Murované stojiská na komunál-

ny odpad, ktoré sa nachádzajú na 

Drieňovej, na Križovatke, na Dol-

nej a Mierovej ulici, sú už v prevádz-

ke. Kontajnery na triedený zber a 

aj zmesový komunálny odpad boli 

presunuté do týchto novovybudo-

vaných prístreškov a nerušia už viac 

vzhľad mesta. 

Stojiská sú zatiaľ otvorené a teda 

voľne prístupné. Tento stav je len 

dočasný, kým sa nevyberie vhod-

ný uzamykací systém. Na výbere 

sa už pracuje. Stojiská by mali byť 

uzamknuté v najbližších týždňoch. 

Jednotlivé domácnosti budú mať 

kľúč od svojho stojiska a bude zále-

žať len na nich, aká bude čistota a 

poriadok v stojisku, aká bude úro-

veň triedeného zberu a čo všetko 

skončí v nevytriedenom zmesovom 

odpade. Ktoré adresy a vchody pri-

náležia akým stojiskám? Každé sto-

jisko je vybavené tabuľkou, kde je 

označenie stojiska, čiarový kód pre 

evidenciu odpadu a adresy vchodov, 

ktorým stojisko patrí a ktoré budú 

mať od neho kľúč. Pre lepšiu pre-

hľadnosť uvádzame zoznam adries 

v abecednom poradí, ktoré prinále-

žia jednotlivým stojiskám. Zname-

ná to, že domácnosť, ktorá býva na 

danej adrese v tabuľke, vynáša svoj 

odpad vrátane triedeného zberu do 

príslušného stojiska a od tohto sto-

jiska bude mať aj kľúč. 

Zoznam adries je pre prehľadnosť 

rozdelený podľa jednotlivých mest-

ských častí:

Súkromná hotelová akadémia,
najlepšia odborná škola v Banskobystrickom kraji

Murované stojiská 
– pre ktoré vchody sú určené?

Absolventi Vyššieho odborného štúdia foto SHA BS
3.str.


4.str.

Pozvánka
V zmysle zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zria-

dení, v znení neskorších zmien 

a doplnkov, §-u 12 odst. 1 a §-u 

13 ods. 4 a) zvolávam zasadnu-

tie Mestského zastupiteľstva 

v Banskej Štiavnici na deň 4. 

februára 2015 (streda) o 13. 

hod. Zasadnutie sa uskutoč-

ní v zasadacej miestnosti histo-

rickej radnice, prízemie č.dv. 4. 

Priestor pre občanov od 15:00 

hod. Srdečne Vás pozývam!

Mgr. Nadežda Babiaková,

primátorka mesta

Zápis do 
1. ročníka

Základná škola s materskou ško-

lou Maximiliána Hella Štiavnické 

Bane, Vás pozýva na Zápis do 1. 

ročníka. Dňa 5.2. 2015. V čase od 

13:00 do 16:30. Miesto: ZŠ s MŠ 

M. Hella, Štiavnické Bane. Pro-

síme rodičov, aby so sebou pri-

niesli rodný list dieťaťa, občian-

sky preukaz rodiča, zápisné 10 

€ - určené na školské pomôcky. 

Doprava žiakov z Banskej Štiav-

nice a okolia na vyučovanie je za-

bezpečená školským autobusom. 

Film o škole si môžete pozrieť na 

www.zakladnaskola.com. Kon-

takty: www.zakladnaskola.com, 

www.falcedeu.com pavel.michal.

zs@gmail.com, tel.č.: 0905 258 

847.

ZŠ s MŠ MH ŠB

čriepok
„Roboty by bolo dosť, len platiť 

nemá kto.“

Ján Petrík
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26. 1.

Uskutočnila sa gremiálna  

porada zástupcov mestských 

spoločností a vedúcich odde-

lení MsÚ.  

Redakčná rada VIO TV. 

Príprava materiálov pre  

Mestskú radu v Banskej 

Štiavnici. 

27. 1.

Pracovné rokovanie k pre- 

vádzke zberného dvora..

Pracovná porada k plneniu  

aktivít ROP. 

Uskutočnilo sa pracovné  

stretnutie k riešeniu proble-

matiky poľovných revírov.

28. 1.

Rokovanie Mestskej rady v  

Banskej Štiavnici. 

Pracovné rokovanie so zá- 

stupcami Krajského pamiat-

kového úradu v Banskej Bys-

trici. 

29. 1.

Príprava a organizačné za- 

bezpečenie otvorenia deta-

šovaného pracoviska Uni-

verzity sv. Cyrila a Metoda v 

Trnave.  

Práca v meste, individuálne  

pracovné stretnutia.  

30. 1.

Príprava materiálov pre  

Mestské zastupiteľstvo v 

Banskej Štiavnici. 

Práca v meste, individuálne  

pracovné stretnutia.  

31. 1.

Slávnostné prijatie občana  

nášho mesta Júliusa Kole-

ka pri príležitosti významné-

ho životného jubilea v obrad-

nej sieni Banskoštiavnickej 

radnice. 

Andrea Benediktyová

Mesto Banská Štiavnica 

oznamuje rodičom, ktorých 

dieťa dovŕši k 31.augustu 2015 

vek 6 rokov, že sú povinní 

zapísať ho na plnenie povinnej 

školskej dochádzky od 

1.septembra 2015. 

Zápis do základných škôl v zriaďo-

vateľskej pôsobnosti Mesta pre-

behne v obidvoch ZŠ:

1. ZŠ Jozefa Horáka, Ul.P.Dobšin-

ského 17 (Križovatka)

2. ZŠ Jozefa Kollára, Ul L.Svobo-

du 40 (Drieňová), dňa 11. februá-

ra 2015 - streda, v čase od 13.00 

do 17.00 hod.

Zápis detí do materských škôl:

Mesto Banská Štiavnica oznamu-

je, že zápis detí do materských škôl, 

ktorých  zriaďovateľom je Mesto, 

bude v nasledovných termínoch:

1. MŠ Mierová 2 (Pod Kalváriou): 

16.-20.februára 2015

2. MŠ Bratská 9 (sídlisko Drieňová): 

23.februára – 6.marca 2015

3. MŠ 1.mája č.2 (Križovatka): 

2. – 6.marca 2015

4. MŠ Štefultov – elokovaná trieda  

MŠ 1.mája: 2.-6.marca 2015

Dieťa sa do MŠ prijíma na zákla-

de písomnej žiadosti rodiča, ktorú 

predloží riaditeľke spolu s potvrde-

ním o zdravotnom stave dieťaťa od 

všeobecného lekára pre deti a do-

rast.

MŠ prijímajú aj deti po dovŕšení 2 

rokov, ale prednostne sa prijímajú 

deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a 

deti s odloženou povinnou školskou 

dochádzkou (rozhodnutie riaditeľa 

základnej školy o odklade plnenia 

povinnej školskej dochádzky doloží 

rodič riaditeľke materskej školy  do 

15.apríla).

Ostatné podmienky prijímania detí 

do MŠ určí a zverejní riaditeľka ma-

terskej školy. 

Viera Ebert, 

Školský úrad

Zápis detí 
na plnenie povinnej školskej dochádzky

Mestské zastupiteľstvo v Banskej 

Štiavnici uznesením č. 15/2014 zo 

dňa vyhlasuje v zmysle § 18a ods. 

2 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších zmien 

a predpisov voľbu hlavného kon-

trolóra, ktorá sa uskutoční dňa 

18.02.2015 na zasadnutí Mestské-

ho zastupiteľstva Banská Štiavnica.

Mestské zastupiteľstvo ustanovuje 

podrobnosti o spôsobe a vykonaní 

voľby hlavného kontrolóra mesta a 

náležitosti prihlášky:

1. kvalifi kačné predpoklady na 

výkon funkcie hlavného kontro-

lóra

- úplné stredné vzdelanie 

2. náležitosti prihlášky:

- meno, priezvisko, titul, bydlisko, 

kontaktné údaje

- stručný profesijný životopis

- overená kópia dokladu o naj-

vyššom dosiahnutom vzdelaní

- výpis z registra trestov (nie starší 

ako 3 mesiace)

- súhlas so zverejnením osobných 

údajov v zmysle zákona č.122/2013 

Z. z. o ochrane osobných údajov v 

znení neskorších predpisov za úče-

lom vykonania voľby hlavného kon-

trolóra na rokovaní MsZ

3. ďalšie predpoklady:

- 5 rokov prax vo verejnej, štátnej 

správe, resp. v kontrolnej činnosti 

alebo v účtovníctve 

- znalosť právnych predpisov týka-

júcich sa hospodárenia obce, prí-

spevkových a rozpočtových organi-

zácií

- uživateľské ovládanie počítača

Uchádzač na funkciu hlavného kon-

trolóra Mesta Banská Štiavnica za-

šle poštou, alebo osobne doručí 

svoju písomnú prihlášku s požado-

vanými dokladmi najneskôr 14 dní 

pred dňom konania volieb v zale-

penej obálke s označením “Voľba 

hlavného kontrolóra – neotvárať” na 

adresu: Mestský úrad, Radničné ná-

mestie 1, 969 24 Banská Štiavnica.

Posúdenie podaných prihlášok za-

bezpečí návrhová komisia na zasad-

nutí MsZ, ktorá vyhodnotí splnenie 

podmienok jednotlivých kandidá-

tov a vydá zoznam kandidátov na 

funkciu hlavného kontrolóra.

Deň konania voľby hlavného kon-

trolóra vyhlási MsZ na úradnej ta-

buli a spôsobom v mieste obvyklým 

najmenej 40 dní pred dňom kona-

nia voľby tak, aby sa voľby vykona-

li počas posledných 60 dní funkčné-

ho obdobia doterajšieho hlavného 

kontrolóra. 

Spôsob voľby hlavného kontrolóra, 

t. j. tajným alebo verejným hlasova-

ním odsúhlasia poslanci na zasad-

nutí MsZ v deň konania volieb. 

Každý kandidát má právo v deň ko-

nania voľby hlavného kontrolóra na 

vystúpenie v MsZ v časovom rozsa-

hu maximálne 10 minút.     

Na zvolenie hlavného kontrolóra 

mesta je potrebný súhlas nadpo-

lovičnej väčšiny všetkých poslan-

cov. Ak ani jeden z kandidátov ne-

získa väčšinu, MsZ ešte na tej istej 

schôdzi vykoná 2.kolo volieb, do 

ktorého postúpia dvaja kandidá-

ti, ktorí získali v prvom kole vo-

lieb najväčší počet platných hlasov. 

V 2.kole volieb je zvolený ten kan-

didát, ktorý získal najväčší počet 

platných hlasov. Pri rovnosti hlasov 

v druhom kole volieb sa rozhoduje 

žrebom. 

Primátor mesta je povinný s právo-

platne zvoleným hlavným kontro-

lórom uzavrieť pracovnú zmluvu 

najneskôr v deň nasledujúci po dni 

skončenia funkčného obdobia pred-

chádzajúceho hlavného kontrolóra. 

Pracovný pomer bude uzatvore-

ný na polovičný pracovný úväzok 

(0,5). 

MsZ

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
Mesta Banská Štiavnica

Prenájom 
nebytových priestorov

Bytová správa s.r.o., Dolná č. 2, 

Banská Štiavnica zverejňuje pod-

ľa ustanovenia § 9a) a nasl. Zák. č. 

138/1991 Zb. Zákona o majetku 

obcí, v znení neskorších zmien a 

doplnkov vyhlasuje: Zámer na pria-

my nájom nebytového priestoru č. 

01/2015. Predmety nájmu: 

- nebytový priestor v bytovom 

dome na Dolnej ul. č. 2, súp. č. 

1576, postavený na p. č. C-KN 

3983/1 v Banskej Štiavnici, v cel-

kovej výmere podlahovej plochy 

129,15 m2 (časť bývalého autoser-

visu na OPP)

- nebytové priestory v Mestských  

kúpeľoch – plavárni, Mládežníc-

ka 10, Banská Štiavnica: Bufet – 

67,33m², Fitnes – 125m²

Doba nájmu: určitá a to 5 rokov odo 

dňa podpísania nájomnej zmluvy. 

Úplné znenie zámeru a ponukové-

ho konania nájdete na http://ban-

skastiavnica.sk, http://www.bsbs.

sk.  Pavel Bačík, 

konateľ spoločnosti BS BS
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V tejto súvislosti sme 

oslovili riaditeľku školy Ing. Jarosla-

vu Maruškovú, CSc. a položili sme 

jej pár otázok: 

Čím si vysvetľujete, že vaša škola 

získala takéto umiestnenie?

Súkromná hotelová akadémia pôso-

bí na vzdelávacom trhu už 20 rokov 

a jej základným a hlavným krédom 

je byť školou, ktorá poskytne svo-

jim študentom čo možno najnovšie 

informácie z oblasti hotelierstva a 

pohostinstva. Pre nás nie je prio-

ritou počet študentov, ale ich  spo-

kojnosť, obsah a kvalita vedomostí, 

praktické zručnosti a najmä pripra-

venosť na trh práce. Škola je členom 

ZHR SR a veľmi pozorne sleduje-

me požiadavky hoteliérov, ktoré sú 

na zasadnutiach zväzu prezento-

vané. Snažíme sa zapracovať ich do 

požiadaviek praktickej prípravy na-

šich študentov. Sme si vedomí toho, 

že manažéri hotelovo-gastronomic-

kých zariadení očakávajú od absol-

ventov hotelových akadémií praktic-

ké zručnosti, teoretické vedomosti, 

ale najmä zodpovednosť a spoľahli-

vosť. Chceme a robíme preto všetko, 

aby študenti za 5 rokov získali lásku 

k tomuto odboru, dokázali byť po 

ukončení štúdia samostatní a profe-

sionálni. Sprostredkovávame im za-

hraničnú prax vo vybraných zariade-

niach už od prvého ročníka štúdia. 

Nie je zvláštnosťou, že náš študent 

absolvuje 3- 5 mesačnú zahraničnú 

prax počas štúdia aj 4-5 krát a zís-

ka tak nielen jazykové znalosti, ale 

aj profesionálnu zručnosť, zodpo-

vednosť k práci i ekonomickú samo-

statnosť, nakoľko prax je platená. V 

zahraničí pracujú študenti aj pod ve-

dením našich bývalých absolventov, 

ktorí sa za pár rokov vypracovali na 

manažérske pozície a teraz, aj keď 

v zahraničí, odovzdávajú svoje skú-

senosti svojim mladším spolužia-

kom. Počas štúdia  dávame študen-

tom možnosť podieľať sa na riadení 

prevádzky reštaurácie Balans, učí-

me ich tým samostatnosti, zodpo-

vednosti, schopnosti dokázať ria-

diť malý kolektív ľudí. Naši študenti 

sú neustále v kontakte s najmoder-

nejšou gastronomickou technikou. 

Krédom vyučujúcich je pracovať na 

sebe, aby mohli odovzdať nové ve-

domosti svojim študentom. Sme 

presvedčení, že základom profesi-

onálneho úspechu každého mladé-

ho človeka je jeho presvedčenie, že 

škola, ktorú navštevuje, mu dokáže 

zabezpečiť slušnú budúcnosť. Mož-

no povedať, že absolvent našej ško-

ly nemôže byť a nie je nezamestna-

ný. Tým, že majú možnosť pôsobiť 

počas štúdia v hoteloch a reštaurá-

ciách v zahraničí, získavajú vedo-

mosti a zručnosti porovnateľné s 

európskym štandardom. Vieme, že 

to, čo sa študenti v škole a počas štú-

dia naučia, je v súlade s moderný-

mi trendmi, a preto sa snažíme dr-

žať krok so zahraničím a pripraviť 

tak vysokokvalifi kovaných odborní-

kov do praxe. Študenti, ktorí ostáva-

jú na Slovensku, pracujú ako čašní-

ci, kuchári, manažéri - prevádzkari, 

majitelia a prevádzkovatelia rešta-

urácií, penziónov, prípadne pokra-

čujú ďalej v štúdiu na vysokej ško-

le. Častokrát sa stretávame s tým, 

že sa i napriek ukončenému vyso-

koškolskému vzdelaniu v inom od-

bore vracajú k svojej profesii a pra-

cujú na manažérskych pozíciách v 

podnikoch cestovného ruchu. Novú 

možnosť uplatnenia im dáva aj po-

maturitné vyššie odborné štúdium 

odbor Manažment hotelov a cestov-

ných kancelárií, ktorého absolventi 

končia ako diplomovaní špecialisti 

(DiS.) s porovnateľnou úspešnos-

ťou uplatnenia v praxi ako u 5-roč-

ného štúdia. Ako spätná väzba pre 

nás je aj hodnotenie, ktoré sme te-

raz získali a  ktoré si vysoko vážime. 

Hovorí o tom, že sme sa aj napriek 

všetkým problémom, s ktorými sa 

súčasné školstvo borí, vybrali tou 

správnou cestou. Nehovoríme, že je 

ľahká, ale odmenou nám je úspech 

našich študentov. Je to ale hodno-

tenie, ktoré nás súčasne zaväzuje, 

aby sme v začatej ceste aj napriek 

jej náročnosti pokračovali. Jedným 

z dôležitých aspektov nášho úspe-

chu je  aj skutočnosť, že sme škola 

malá. Počet žiakov v triedach je niž-

ší a máme tak možnosť individuálne 

sa venovať každému študentovi. Po-

znať jeho potreby, problémy a viesť 

ho ako náhradný rodič na jeho pro-

fesijnej ceste. Myslíme si, že na toto 

by sa nemalo zabúdať pri posudzo-

vaní  možno najaktuálnejšej otázky 

súčasnosti a to je počet študentov v 

ročníku. Sme presvedčení, že naše 

výsledky dávajú odpoveď aj na túto 

otázku. Z radov našich študentov 

vyšli vynikajúci odborníci ako juni-

orská majsterka Slovenska a Európy 

v carvingu (dekoratívne vyrezáva-

nie do ovocia a zeleniny), juniorský 

majster someliér Slovenska (Mi-

chal Ferko), popredné miesta získa-

li naši študenti aj v barmanských a 

baristických súťažiach. Jeden z na-

šich študentov dlhodobo pracoval v 

7* hoteli Burj Al Arab v Dubaji, kde 

sa vypracoval na pozíciu manažéra. 

Neskôr odišiel do Írska a zamestná-

val v hoteli našich študentov. Ďalší 

náš absolvent už dlhodobo pracu-

je v pozícii manažéra reštaurácie v 

Nemeckom Neuff ene a pod jeho ve-

dením pracujú naši súčasní študen-

ti počas zahraničnej praxe. Máme 

študentov, ktorí sú majiteľmi  pen-

ziónov, reštaurácií, kaviarní (Kursa-

lon Trenčianske Teplice, Divná pani 

Banská Štiavnica....). Pracujú tiež v 

popredných hoteloch ako Sheraton 

Bratislava, hotel Kempinski Brati-

slava, hotel Sitno Vyhne, ale aj v za-

riadeniach v našom meste  hotel Co-

smopolitan, Erb, 4 sochy. 

Kde sa uplatnia najviac?

Naši absolventi pracujú nielen ako 

čašníci, barmani, kuchári, ale mno-

hí z nich aj v pozícii manažérov, ma-

jiteľov vlastných zariadení CR, ale 

časť z nich po ukončení vysokoškol-

ského štúdia pracujú aj mimo odbor. 

Mnohí z nich sú dlhodobo v zahra-

ničí, kde vzhľadom na vedomosti 

ktoré majú, sa vypracovali na pozí-

cie stredného manažmentu. 

Aký je o nich záujem?

Odpoveďou na túto otázku je, že 

naša škola nemá nezamestnaných 

absolventov.

Toto sú najlepšie školy:

Bratislavský kraj: Stredná odbor-

ná škola, Svätoplukova ul., Bratisla-

va

Banskobystrický kraj: Súkromná 

hotelová akadémia, Drieňová ul., B. 

Štiavnica

Košický kraj: Súkromná SOŠ PA-

MIKO, Kukučínova ul., Košice

Nitriansky kraj: SOŠ poľnohospo-

dárstva a služieb na vidieku, Na lú-

kach 19, Levice

Prešovský kraj: Spojená škola – PŠ, 

ul. SNP, Sabinov

Trenčiansky kraj: SOŠ, Športová 

ul., Stará Turá

Trnavský kraj: Obchodná akadé-

mia, Mládežnícka ul., Sereď

Žilinský kraj: SOŠ poľnohospo-

dársva a služieb na vidieku, ul Pred-

mestská, Žilina

Za rozhovor ďakujeme a prajeme 

vám ešte veľa úspechov a úspešnú 

reprezentáciu nášho mesta doma i 

v zahraničí! 

red

NOVINKY

�1.str.

Súkromná hotelová akadémia,
najlepšia odborná škola v Banskobystrickom kraji

Vzácny človek
Byť človekom, znamená opatrovať 

sa navzájom. Ak sa zničí harmó-

nia, nastupuje zvrat. Brat, sestra, 

o ktorých sa treba starať a ktoré-

ho treba milovať sú nám ľahostaj-

ní. Aj dnes sa necháme opantať 

modlami, sebectvom, vlastnými 

záujmami. A tento postoj narastá. 

Prečo? Pretože nehľadíme na ho-

rizont krásy a dobroty a uzatvára-

me sa do vlastného sebectva. Ale 

nájdu sa medzi nami aj takí, kto-

rí skončia svoju prácu a ochot-

ní sú pomôcť. Robia to tak jem-

ne a prirodzene, aby nikto, ba ani 

on sám, si neuvedomoval, že robí 

viac ako svoju povinnosť. Rozdáva 

samého seba bez akýchkoľvek vý-

hrad a taký je aj MUDr. Miroslav 

Sasko. Medzi vzácne vlastnosti si 

dovoľujem zaradiť vcítenie sa do 

osudov iných, otvorenosť, ocho-

tu podať pomocnú ruku. Nikomu 

nevie odmietnuť pomoc. Obdivu-

hodnou vlastnosťou tohto vzácne-

ho človeka je profesionalita práce, 

odvaha byť užitočným. Zanechať 

za sebou stopy. Každého, kto sa 

s ním stretne, zaujme jeho oči-

vidná inteligencia a vyrovnanosť. 

Svojím priateľským prístupom a 

zmyslom pre humor si okamžite 

získa každého. Jeho krédo bolo a 

je: „Pracovať bez oddychu.“ Odkiaľ to 

viem? Predsa z vlastnej skúsenos-

ti. Osemdesiatšesťročná teta mala 

vlcus cruris, ktorý jej spôsobil, že 

príde o nohu. Rozvážnym zása-

hom MUDr. Saska, ktorý radikál-

nym postupom zasiahol a vykonal 

bez váhania a bez ďalších ohľadov 

čo bolo treba, sa tak nestalo. Vôľa. 

Energia. Príklad. „Prísne na seba, 

vľúdne na iných.“ Zo srdca za seba 

a všetkých Štiavničanov úprimne 

ďakuje 

Viera Surovcová

Pozvánka 
Slovenská banská komora 

so sídlom v B.Štiavnici, Ban-

skoštiavnicko-hodrušský ba-

nícky spolok, B.Štiavnica a 

Mesto Banská Štiavnica Vás 

týmto pozýva na „23.Reprezen-

tačný banícky ples –15. celoslo-

venský“ 6.2.2015 (piatok) o 

19 00 hod. v priestoroch hote-

la Grand-Matej v B.Štiavnici.

Dr. h.c. Ing. Peter Čičmanec, 

PhD.,

Ing. Richard Kaňa,

Mgr. Nadežda Babiaková
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Ulica, číslo
Označenie 

stojiska
Poloha stojiska

Mestská časť Drieňová

Bratská 1, 3, 5 DR005 pri ceste, pred vchodom Bratská 3

Bratská 2, 4, 6, 8 DR022 na kraji parkoviska pri ceste (Bratská ul.), za štrkovou cestou južne od vchodu Bratská 2

Bratská 10, 11, 12, 13 DR023 podlhovasté stojisko za stromami medzi vchodmi Bratská 12 a 13

Bratská 14, 15, 16 DR024 podlhovasté stojisko severne od vchodu Bratská 16 smerom k novostavbám rodinných domov

Energetikov 3, 5, 7 DR002 južne od vchodu Energetikov 3

Energetikov 2, 4, 6 DR003 na mieste bývalého zmrzlinového stánku pri križovatke ulíc L. Svobodu a Energetikov

Energetikov 8, 9, 10, 11 DR004 pri križovatke na Ul. energetikov medzi vchodmi Energetikov 11 a Bratská 1

J. Straku 2, 4, 6 DR014 na hornom konci Ul. J. Straku pri vchodoch J. Straku 2 a Pátrovská 7

J. Straku 3, 5, 7, 9 DR016 na dolnom konci Ul. J. Straku ďalej od hypermarketu Tesco

J. Straku  8, 10, 12 DR015 na dolnom konci Ul. J. Straku bližšie k hypermarketu Tesco

J. Straku 11, 13, 15, 17, 19 DR017 na hornom konci Ul. J. Straku pre vchodom J. Straku 17

L. Svobodu 1, 3, 5, 7, 9, 11 DR001 pri vchode L. Svobodu 11, pred školským areálom, za trafostanicou

L. Svobodu 2, 4, 6 DR003 na mieste bývalého zmrzlinového stánku pri križovatke ulíc L. Svobodu a Energetikov

L. Svobodu 8, 10, 12 DR007 podlhovasté stojisko na svahu medzi stromami pred vchodmi L. Svobodu 8 a 10

L. Svobodu 13, 15, 17 DR009 južne od vchodu L. Svobodu 13, súčasť areálu školy

L. Svobodu 14, 16, 18 DR008 pri kotolni, južné, vstup do stojiska smerom na juh ku schodíkom a ku L. Svobodu 18

L. Svobodu 19, 20, 21, 22 DR010 medzi brezami na severnom okraji paneláka (L. Svobodu 22), vstup do Pátrovskej ulice pri križovatke 
s Ul. L. Svobodu

L. Svobodu 23, 24, 25 DR011 pri kotolni, vstup do stojiska smerom na sever ku supermarketu

L. Svobodu 26 , 27, 28 DR012 medzi vchodom L. Svobodu 28 a parkoviskom hypermarketu Tesco

L. Svobodu 36, 37, 38, 39 
(Domov Márie)

DR006 južne od paneláku Domova Márie na trávnatej ploche

Pátrovská 2, 4, 6, 7 DR013 vo svahu za cestou oproti vchodu Pátrovská 7

Učiteľská 1, 3, 5 DR020 vo svahu za Jednotou, za cestou oproti vchodu Učiteľská 1

Učiteľská 2, 4, 6 DR021 vo svahu pri trafostanici oproti vchodu Učiteľská 6

Učiteľská 7, 9, 11 DR018 pri Jednote pred parkoviskom, dolné z dvojice stojísk

Učiteľská 8, 10, 12 DR019 pri Jednote pred parkoviskom, horné z dvojice stojísk

Mestská časť Križovatka

1. mája 6, 7, 8 KR002 za cestou Ul. 1. mája, medzi vchodmi 1. mája 7 a 8

1. mája 9, 10, 11 KR001 za cestou Ul. 1. mája, oproti vchodu 1. mája 10

Dolná 27 KR009 pri najvrchnejšom výškovom paneláku (Dolná 27), povyše vchodu, na parkovisku

Dolná 28 KR008 pri strednom výškovom paneláku (Dolná 28), poniže vchodu medzi stromami, vo svahu pri ceste

Dolná 31 KR007 pri najspodnejšom výškovom paneláku (Dolná 31), povyše vchodu, vo svahu pri ceste

Križovatka 6, 7, 8 KR005 vo svahu, medzi cestou ku Plete a panelovou cestou

Križovatka 15, 16, 17 KR003 podlhovasté stojisko medzi vchodmi Križovatka 16 a 17

Križovatka 18, 19, 20, 21, 
22

KR004 medzi vchodmi Križovatka 19 a 20

Mestská časť Pod Kalváriou

Mierová 6, 10 PK002 vo svahu, 2 samostatné vchody, medzi Mierová 6 a 10

Mierová 13 PK001 podlhovasté stojisko vo svahu, južne od domu Mierová 13

Mapy jednotlivých mestkých častí 

s polohou stojísk a aj tieto tabuľky 

nájdete na mestskej webovej strán-

ke http://odpady.banskastiavnica.

sk/ v časti „stojiská“. 

Murované stojiská boli vybudova-

né v rámci projektu „Zavedenie efek-

tívneho systému separovaného zberu 

odpadov v meste Banská Štiavnica“ fi -

nancovaného z fondov EÚ.

Tí obyvatelia, ktorých adresy nie 

sú vo vyššie uvedených tabuľkách, 

a teda nepatria k žiadnemu muro-

vanému stojisku, využívajú systém 

zberu odpadov tak, ako doteraz – 

buď vrecový systém v rodinných 

domoch, alebo stojiská pred vchod-

mi bytoviek. Ak obyvateľom rodin-

ných domov chýbajú farebné vrecia 

na triedený zber, môžu si ich vy-

zdvihnúť na Technických službách 

na ul. E. M. Šoltésovej 1.

Miloš Veverka, 

Technické služby, m. p. BS

�1.str.

Murované stojiská – pre ktoré vchody sú určené?
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Pred 145. rokmi, presnejšie 

26. januára 1870, oznámilo 

svojim prípisom Uhorsko-krá-

ľovské fi nančné riaditeľstvo 

v Banskej Bystrici, že na 

základe rozhodnutia minister-

stva fi nancií bude v Banskej 

Štiavnici postavená Tabaková 

továreň. Pre účely vybudo-

vania podniku bol vybraný 

priestor tzv. Rubigallovského 

majera. 

V prvom období svojej existen-

cie produkovala továreň len ciga-

ry. Tabak na ne sa dovážal najmä 

v Indie, Južnej Ameriky a rôznych 

holandských fi riem.  Podnik sa po-

stupne rozširoval, pribúdali nové 

časti a vybavenie. Prvú väčšiu krí-

zu zažil závod počas prvej svetovej 

vojny, kedy nielen poklesol odbyt, 

ale sa aj zhoršila sociálna situácia 

zamestnancov. Po vzniku ČSR sa 

podnik zaradil do Československej 

tabakovej réžie. V roku 1939 bola 

dovtedajšia výlučná ručná výro-

ba cigár premiestnená do závo-

du v Smolníku a v Banskej Štiav-

nica sa začala strojová produkcia 

tabaku (skončila v roku 1946) 

a rovnako aj výroba cigariet. Po 

druhej svetovej vojne prešiel ta-

bakový priemysel v krajine rôz-

nymi zmenami, na konci ktorých 

bol závod zaradený do Českoslo-

venského tabakového podniku, 

n.p. Štiavnická továreň rástla a 

modernizovala, po roku 1989 do-

šlo najprv k privatizácii 31% po-

dielu fi rma Reemtsma Hamburg 

(1992) a neskôr k odkúpeniu celé-

ho balíka akcií uvedenou spoloč-

nosťou (1993). To už spoločnosť 

vystupuje pod novým názvom 

Slovak International Tabak, a.s a 

vyrába cigarety značiek Mars, Da-

lila, Inka ,Čárda a Zora. O tri roky 

neskôr sa v dôsledku reštruktu-

ralizácie závodu ruší prevádzka v 

Banskej Štiavnici a sťahuje sa do 

Spišskej Belej (tento podnik kon-

čí v roku 2004). Samotný objekt 

továrne mení majiteľa a dodnes 

slúži ako priestor pre podnikanie. 

„Tabačka“, ako ju mnohí miestni 

familiárne volajú dodnes, zasiah-

la do osudov tisícov ľudí mnohých 

generácií v našom regióne. V no-

vodobej histórii dávala prácu 400 

ľuďom a v jej priestoroch sa vyro-

bilo ročne približne 3,5 – 4 mil. 

ks cigariet. Nebola to len práca, 

ktorá spájala pracovníkov pod-

niku. Zamestnanci boli aktívni v 

kultúrnom, spoločenskom i špor-

tovom živote mesta. Mnohí zo 

Štiavničanov prešli aj materskou 

školou, ktorú mal podnik vybu-

dovanú vo svojej blízkosti. Výro-

ba tabaku a tabakových výrobkov 

je dnes už len súčasťou histórie 

mesta. Je možno škoda, že prie-

myselná história Banskej Štiavni-

ce 19. a 20. storočia  (s výnimkou 

baníckej) nemá stály priestor v 

štiavnickom múzeu. Svoje miesto 

by si nielen Tabaková továreň, ale 

aj Pleta, Preglejka či iné podniky 

určite zaslúžili.

Rastislav Marko

„Tabačka“ – história, ktorú sme žili

24. februára sa konal nultý 

ročník stretnutia "Tabačiarov". 

Nakoľko bol záujem veľký, s 

čím sa dokonca ani nepočítalo, 

museli sa hľadať vyhovujúce 

priestory. V ústrety nám vyšiel 

p. riaditeľ Lesníckeho internátu 

Ing. Miroslav Ďurovič, ktorému 

aj touto cestou ďakujeme. 

Ani by ste neverili, ale „nazbiera-

lo“ sa nás 170 ľudí, ktorí praco-

vali v tabakovej továrni. Mnohí 

už nie sú medzi nami. Niektorí 

nemohli prísť pre chorobu. A tí 

ostatní, čo nejavili záujem o toto 

stretnutie, možno prídu nabudú-

ce, keď sa dozvedia ako nám  bolo 

spolu dobre. Tento rok v marci  

bude tomu 19 rokov ako sa zatvo-

rili brány Tabakovej továrne. Kto 

mal na tom najväčší podiel, to ve-

dia  určite mnohí, ktorí ju museli 

opustiť. Ale to by bola téma urči-

te na dlhé rozprávanie a my sme 

ju tu neprišli riešiť, ale...pekne po 

poriadku... Organizátorom tohto, 

môžeme to nazvať projektu ,bol 

p. Kamil Chovan. On je vlast-

ne takou dobrou dušičkou, kto-

rá je vždy tam, kde ju potrebujú. 

Ako som sa dozvedela, dokonca 

dáva zahrať  aj  jubilantom k ich 

sviatku do rádia Lumen. A keď-

že na jedného by to bolo veľa, tak 

mu ochotne pomáhala Anka We-

issová a Milan Debnár. Nesmiem  

však zabudnúť na tých ochotných 

ľudí v okolitých obciach, ktorí po-

máhali hľadať "Tabačiarov". Toto 

stretnutie bolo aj takou peknou 

oslavou p. Júliusa Koleka, ktorý 

sa v týchto dňoch dožil krásnych 

80 rokov. Bol riaditeľom tabako-

vej továrni od roku 1968 – 1994. 

Aj touto cesto mu prajeme veľmi 

veľa zdravia, lebo to je najvzác-

nejšie v živote človeka. Bolo nie-

čo pred pol dvanástou a ľudia sa 

začali pomaly schádzať. Kým sa 

toľko ľudí usadí, to veru trvá. Ako 

posledný prišiel za veľkého po-

tlesku p Július  Kolek aj s man-

želkou. Stretnutie otvoril p. Ka-

mil Chovan krásnym príhovorom 

.Kratučko vo veršoch prešiel aj  ži-

votopisom oslávenca a vysoko vy-

zdvihol prácu, ktorú vykonával 

ako riaditeľ tabakovej továrne. 

Nasledovala gratulácia a odovzda-

nie  nádhernej kytice a krásnych 

obrazov. Pán Kolek sa všetkým 

poďakoval a s dojatím konštato-

val, že nečakal takúto účasť na 

tomto stretnutí. No tí, čo sa tohto 

stretnutia zúčastnili, si ho vysoko 

vážia a cenia prácu, ktorú vykoná-

val ako riaditeľ. Veď 26 rokov v ži-

vote človeka je dlhá cesta na kto-

rej sú nielen šťastné a úspešné 

roky. A túto cestu išli spolu s ním 

mnohí, čo sa tohto stretnutia zú-

častnili. Ďakujeme p. riaditeľ! A 

nasledovala debata, ktorá nema-

la konca kraja. Veď to bolo vlast-

ne aj zámerom tohto stretnutia. 

Aby sa ľudia, ktorí sa roky nevi-

deli, znovu našli a oživili krás-

ne spomienky na krásne časy. Po 

chutnom obede, koláčiku a kávič-

ke  sa v debate veselo  pokračova-

lo. Čo dodať na záver? Už zostá-

va len veľké "Ďakujeme" za krásne 

pripravené stoly študentom, za 

chutný obed vedúcej kuchyne p. 

Sone Buzíkovej a celému perso-

nálu čo nás obsluhoval. Organi-

zátorom: p. Kamilovi Chovanovi, 

Anne Weissovej a Milanovi Deb-

nárovi. A všetkým, ktorí sa tohto 

stretnutia zúčastnili. Poprajme si 

navzájom veľa zdravia, aby sme 

sa takto o rok znovu stretli a mož-

no aj vo väčšom počte ako teraz. 

Stretneme sa  2.apríla2016!

Alica Gajanová

Stretnutie po rokoch Kam v BŠ 
a okolí?
30.1. Dielnička v Kammerhofe. 

Tvarovanie z hliny 1,50 €. Info: 

Mgr. Anna Ďuricová, 045-694 94 

51.

30.1. Vinársky večer vo Vežičke. 

Rezervácie na: 045-6921113. Co-

smopolitan, 19:00.

30.1. Zima s Finlandiou.

31.1. DJ Lukasss Birthday party. 

Pražovňa, 21:00. 

31.1. Vilmoška party a diskotéka 

na svahu. Salamandra Resort, od 

10:00. 

31.1. Kubánska noc. Hrá Ad-

rian Bosco de Plaza. Trotuar Cafe, 

20:00.

5.2. Jozef Lackovič ,,Genius loci ”

Komentovaná prehliadka výstavy 

s dcérou autora - Mgr. Máriou Čel-

kovou. Galéria J. Kollára, 15:00.

5.2. Karnevalové popoludnie v 

Divnej pani! Maľovanie karne-

valových masiek, kúzelník Wolf, 

detská diskotéka, cukrár Berto a 

levík Benny s rozprávkovou cuk-

rovou vatou. Kaviareň Divná pani, 

od 16:00.

6.2. HGM: 23.Reprezentačný ba-

nícky ples. Hotel Grand Matej, 

19:00.

10.2. Dielnička v Kammerhofe. 

Plstenie ovčej vlny 2 €. Info: Mgr. 

Anna Ďuricová, 045-694 94 51.

12.2. Sila občianskej spoločnosti:  

Osudy Židov v Bulharsku v 1940-

1944. Výstava do 7.3.2015. Galé-

ria J. Kollára

13.2. Dielnička v Kammerhofe. 

Priadky - ovčia vlna 5 €. Kammer-

hof, 14:00 - 16:00. 

Výstava: Jozef Lackovič ,,Genius 

loci”. Výstava štiavnického insitné-

ho maliara. Výstava do 14.2.2015. 

Galéria J. Kollára. 

Výstava: Roztrúsení ľudia. Vý-

znamnej mladej poľskej autor-

ky Silwie Pawelkowic. Penzi-

ón Cosmopolitan-vežička, do 

28.2.2015.

Výstava: Dávid Baffi   - Lucero del 

Alba. Výstava do 2.3.2015. Galé-

ria Schemnitz.

Zmena programu vyhradená !

Región Banská Štiavnica

myšlienka
dňa

„Stokrát opakovaná lož sa stáva prav-

dou, stokrát opakovaná pravda – frá-

zou, a stokrát opakovaná fráza lžou“

Myšlienka Katky Romušikovej 

z knihy Všetko má svoj čas



6
číslo 3 • 29. január 2015

sn@banskastiavnica.skZAUJÍMAVOSTI

Milí rodičia budúcich prváčikov, 

chcete zveriť svoje dieťa do rúk pani 

učiteľke, ktorá je profesionálna vo 

svojom prístupe k deťom, je milá, 

empatická, ochotná pomôcť, trpez-

livá, vnímajúca všetky klady vášho 

dieťaťa a vo svojej profesii je aj kvali-

fi kovanou odborníčkou na najvyššej 

úrovni? 

Ak áno, naša škola je tá správna ad-

resa.

- vytvárame prostredie, aby sa deti v 

škole cítili príjemne, 

- využívame internetovú žiacku kniž-

ku, to znamená, že si žiaci a rodičia 

môžu na internete pozrieť nielen 

známky (samozrejme len svojho die-

ťaťa), ale aj zadané domáce úlohy,

- webová stránka www.zsjhbs.sk je 

vždy aktuálna,

- streda je odpočinkovým dňom, ne-

zadávame domáce úlohy,

- uplatňujeme humanistický spôsob 

výučby, 

- kladieme dôraz na rozvoj všetkých 

stránok osobnosti,

- rešpektujeme dieťa ako jedinečnú 

osobnosť a pristupujeme k nim indi-

viduálne,

- presadzujeme zdravý spôsob života 

- zabezpečujeme pre deti chutnú de-

siatu a obedy,

- organizujeme netradičné vyučova-

cie dni, otvorené hodiny pre rodičov, 

Vianočné a Veľkonočné burzy, Kar-

neval, Stromčekovú slávnosť, Paso-

vanie prvákov

- v šk. roku 2011/2012 sme otvorili 

nový športový areál Štefana Mojžiša, 

žiaci majú k dispozícii multifunkčné 

ihrisko, športujú v bezpečnom a bez-

prašnom priestore. V zimnom obdo-

bí je tento priestor využívaný ako ľa-

dová plocha. Žiaci využívajú klzisko 

počas hodín telesnej výchovy, v po-

poludňajších hodinách a cez víkendy,

- pripravujeme žiakov na výtvarné, 

recitačné, spevácke súťaže, olympi-

ády,

- v 2.- 4.ročníku vyučujeme obľúbený 

predmet Regionálna výchova, preto-

že je našou banskoštiavnickou povin-

nosťou v deťoch vytvárať aj pozitívny 

a citový vzťah k rodnému mestu za-

písaného na Listine UNESCO,

- realizujeme Plavecký výcvik v 3. roč-

níku a Lyžiarsky výcvik v 7. ročníku,

- uskutočňujeme vychádzky, exkur-

zie, zaujímavé besedy, koncerty, kul-

túrne podujatia, školské výlety vo 

všetkých ročníkoch

- ponúkame možnosť navštevovať 

záujmové krúžky priamo v našej ško-

le, napr. športový, turistický, výtvar-

ný, počítačový, tanečný, Lego Dac-

ta a i. 

- deťom dochádzajúcim z okolitých 

obcí preplácame cestovné náklady,

- poskytujeme výhody deťom zo soci-

álne slabších rodín,

- možnosť pobytu v Školskom klu-

be detí ráno a v poobedňajších hodi-

nách, od 6.30 do 7.30, a popoludní 

od 11.30 do 16.00,

- komunikujeme s rodičmi a pravidel-

ne rokujeme s ich zástupcami v Rodi-

čovskej rade,

- škola vlastní veľmi obsiahlu žiac-

ku knižnicu (v nových podkrovných 

priestoroch) kde je možné zdarma 

vypožičiavať literatúru dobrodruž-

nú, cestopisy, romány, rozprávky, ale 

i náučnú literatúru na doplnenie ve-

domostí z rôznych predmetov,

- vyučujeme anglický jazyk už od 1. 

ročníka, avšak hravou, veku primera-

nou formou,

- vyučuje sa aj nemecký a ruský jazyk 

vo vyšších  ročníkoch (podľa záujmu 

žiakov),

- v 1. ročníku hodnotíme žiakov slov-

ne,

- v 2.- 9. ročníku klasifi kujeme piati-

mi stupňami hodnotenia,

Je len na Vás ako sa rozhodnete a či 

využijete možnosti, ktoré naša škola 

ponúka pre Vaše dieťa. Školy nemusíš 

sa báť...Tieto slová chceme adresovať 

deťom, ktoré sa tak ako každý rok v 

tomto čase chystajú na zápis do 1. roč-

níka. Je to pre nich výnimočný deň i 

keď do poslednej chvíle netušia, o čom 

to dospelí rozprávajú. Rodičia ich skú-

šajú, či vedia dátum narodenia, ubez-

pečujú sa v tom, že ich dcéra či syn po-

zná svoju adresu a možno deň čo deň 

opakujú básničky a pesničky, ktoré ich 

naučila pani učiteľka v materskej ško-

le. Čo ak ich pri zápise budú skúšať? 

Netreba sa ničoho báť! Pani učiteľka v 

priateľskom rozhovore rýchlo a ľahko 

zistí, či je už čas stať sa prvákom. Deti, 

pre ktoré tento čas nastal, pozývame 

na zápis do prvého ročníka, ktorý sa 

uskutoční dňa 11.2.2015 od 13.00 do 

17.00 hod. v Základnej škole Jozefa 

Horáka.  ZŠ J.Horáka

ZŠ Jozefa Horáka pozýva 
na zápis do 1. ročníka  

Základná škola J. Kollára v Banskej 

Štiavnici na sídlisku Drieňová pozý-

va všetkých budúcich prváčikov na 

slávnostný zápis do prvého roční-

ka v šk. roku 2015/2016, ktorý sa 

uskutoční dňa 11. februára 2015 v 

čase od 13:00 – 17:00 hod v budove 

školy. Rodičia si so sebou prinesú ob-

čiansky preukaz, rodný list dieťaťa.

Naša škola ponúka: 

- výučbu cudzích jazykov od 1. roční-

ka (ANJ), na 2.stupni aj NEJ a RUJ 

- vyučovanie v moderných počíta-

čových učebniach, najnovšie aj v 

tabletovej triede, jazykové učebne, 

chemické laboratórium, fyzikálnu 

učebňu, hudobnú triedu s karaoke 

štúdiom

- vyučovanie v moderných triedach 

s bielou keramickou tabuľou a data-

projektorom

- individuálny prístup k žiakom

- zážitkové vyučovanie a projektové 

dni vo vyučovacom procese

- veľkú telocvičňu a športoviská 

v areáli školy (basketbalové ihris-

ko, futbalové miniihrisko s umelým 

trávnikom, tenisový kurt)

- lyžiarsky výcvik pre žiakov 7. roč-

níka,  plavecký výcvik pre žiakov 2. 

ročníka

- rôzne školské akcie počas celého 

školského roka – Šarkaniáda, Via-

nočná burza, Vianočná akadémia, 

Karneval, Deň Zeme,...

- pobyt v školskom klube "Drieňová-

čik" od 6.00 do 16.00h v samostat-

ných triedach

- stravovanie v školskej jedálni – 

mliečne desiate, výber z dvoch obe-

dových menu, možnosť uhrádzať 

stravu formou internetbankingu

- vlastná skrinka na oblečenie a po-

môcky pre každého žiaka

- informácie o akciách školy prostred-

níctvom webovej stránky www.zsj-

kollara.edupage.org, internetová 

žiacka knižka, domáce úlohy na in-

ternete

- účasť žiakov v okresných, kraj-

ských, celoštátnych súťažiach

- „Škola v múzeu“ – hodiny výtvarnej 

výchovy a pracovného vyučovania aj 

priamo v budove Galérie J. Kollára v 

Banskej Štiavnici a návštevy tvorivej 

dielne v Kammerhofe

- práca v rôznych záujmových útva-

roch

- možnosť zúčastniť sa poznávacích 

zahraničných zájazdov – Viedeň, Pa-

ríž, Londýn, Praha

- oddelenie mestskej knižnice i Cen-

trum voľného času v našej škole

- pedagogicko-psychologickú sta-

rostlivosť v spolupráci s CCCPaP v B. 

Štiavnici

Našou snahou je,  aby sa Vaše deti 

v našej škole cítili príjemne, mali z 

učenia radosť, získali nové vedomos-

ti a rozhodne sa u nás nenudili. Na 

spoluprácu s Vami sa teší kolektív 

pracovníkov školy. Ďalšie informácie 

Vám radi poskytneme: www.zsjkol-

lara.edupage.org, e-mail: zsjkollara@

gmail.com, č. tel.: 045/692 06 27

ZŠ J. Kollára

Zápis do 1. ročníka v ZŠ Jozefa Kollára
Základná škola J. Kollára v Banskej

Štiavnici na sídlisku Drieňová pozý-

va všetkých budúcich prváčikov na

slávnostný zápis do prvého roční-

ka v šk. roku 2015/2016, ktorý sa

uskutoční dňa 11. februára 2015 v

čase od 13:00 – 17:00 hod v budove

školy. Rodičia si so sebou prinesú ob-

čiansky preukaz, rodný list dieťaťa.

Zápis do MŠ
Materská škola sv. Františka Asis-

ského, Ul. Gwerkovej – Göllnerovej 

č 9, 969 01 Banská Štiavnica. 

Oznamujeme  rodičom, že zápis do 

MŠ na školský rok 2015/16 sa usku-

toční od 15.2. do 15.3.2015. Čo po-

núkame vašim deťom:

- láskavý kresťanský prístup, nové 

moderné priestory, prístup k naj-

modernejším technológiám, samo-

zrejme v primeranej miere a mož-

nosť využitia počítačovej miestnosti 

a jazykovej učebne ZŠ, využívanie te-

locvične ZŠ, zdravú výživu, poznáva-

nie tradičných zvykov, piesní a tan-

cov s vystúpením pred verejnosťou, 

výučba  anglického jazyka hravou 

formou, pohodu, lásku, priateľstvo. 

Rodičia si môžu vyzdvihnúť prihláš-

ku pre svoje dieťa v MŠ sv. Františka 

Assiského (inf: www.katgymbs.sk, 

č.tel.: 6913174). Zároveň Vás pozý-

vame na Deň otvorených dverí dňa 

10.2.2015. Ste srdečne vítaní! 

MŠ sv. FA

Akreditovaný kurz 
Kedy: marec – jún 2015

Kde: Pohronské osvetové stredisko

Cieľová skupina: pracovníci kul-

túrnych zariadení, pracovníci sa-

mosprávy v oblasti kultúry, štu-

denti VŠ, iní záujemcovia

Študijný plán: 

- Miestna a regionálna kultúra

- Manažment a marketing v kultúre

- Animácia v oblasti kultúry

Bližšie info: 045/ 6781301

osveta@osvetaziar.sk

Tešíme sa na Vašu účasť! 
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oznamy, pozvánky
spomienky

OZNAMY

Spomienka

Dňa 

2 3 . 1 . 2 0 1 5 

sme si pripo-

menuli 35. 

výročie úmr-

tia Štefana Ihrackého z 

Banského Studenca. 

Spomínajú dcéra Božena, 

vnuci Miroslav, Mária a 

Jaroslav s rodinami

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

nica, prevádzka Mestské kúpele – 

plaváreň, oznamuje obyvateľom  

mesta Banská Štiavnica, že z dô-

vodu havárie na vodovodnej prí-

pojke bude prevádzka Mestské kú-

pele – plaváreň (bazény aj sauna) z 

technických príčin zatvorená až 

do odvolania. Predpokladaný ter-

mín otvorenia – utorok 3.2.2015. 

V prípade zmeny Vás budeme in-

formovať. 

Slezáková Denisa, 

vedúca prevádzky

Výberové 
konanie
Základná umelecká škola v Ban-

skej Štiavnici vyhlasuje výberové 

konanie na alarmový systém pre 

zabezpečenie budovy ZUŠ, bližšie 

info na tel.č.: 0911 435 729, príp. 

www.zusbanskastiavnica.edupa-

ge.org, alebo osobne na adrese: 

Nám. sv. Trojice 4, B. Štiavnica. 

ZUŠ

Oznam
V Banskej Štiavnici začal ordino-

vať urológ MUDr. Marián Cvejkuš. 

Ordinačné hodiny každý utorok,  

od 7:00 do 15:00 hod.. Ordinácia 

sa nachádza  v zdravotnom stre-

disku Medicentrum BS na sídlis-

ku Drieňová, na Ulici energetikov 

číslo 1. Ide o nedávno vybudova-

né zdravotné stredisko pred výjaz-

dom na Kolpašskú cestu. Kontakt: 

0905 469 189.

Medicentrum BŠ

Dňa 19.1.2015 po ťažkej, 

zákernej chorobe zomrel náš 

bývalý riaditeľ, spolupra-

covník Ing. Marián Jakubovie. 

Ing. Marián Jakubovie sa 

narodil 11.7.1944 v obci Majer 

pri Banskej Bystrici. 

Stredoškolské vzdelanie získal na 

Strednej baníckej škole v našom 

meste. Vysokoškolské štúdium  ab-

solvoval na Technickej univerzi-

te v Košiciach. Dlhé roky pôsobil v 

rôznych funkciách na bani Dolina 

vo Veľkom Krtíši. Po presunutí sí-

dla Hlavného banského úradu do 

Banskej Štiavnice tu pracoval ako 

ústredný banský inšpektor od roku 

1998 do roku 2000. Od roku 2000 

do roku 2008 vykonával funkciu ko-

nateľa Bytovej správy, s.r.o. Posled-

ná rozlúčka sa konala 22.1.2015 na 

mestskom cintoríne vo Veľkom Kr-

tíši. S Ing. Mariánom Jakubovie sa 

zo Štiavnice prišli naposledy roz-

lúčiť pani primátorka Mgr. Nadež-

da Babiaková a zástupcovia Bytovej 

správy, s.r.o. Za vykonanú prácu pre 

spoločnosť a naše mesto mu patrí 

vďaka. Česť jeho pamiatke! 

Zamestnanci 

Bytovej správy, s.r.o.

Za Ing. Mariánom Jakubovie 

V utorok 27.1.2015 sa v 

Rómskom klube na Šobove 

konala preventívno-bezpeč-

nostná prednáška pre obyva-

teľov z danej lokality. 

Túto akciu zorganizovalo Mesto 

Banská Štiavnica v spolupráci s 

Mestskou políciou v Banskej Štiav-

nici.  Na stretnutí sa zúčastnili so-

ciálny pracovník MsÚ Bc. Eva Gre-

gáňová, náčelník MsPo kpt. Mgr. 

Vladimír Kratoš a inšpektorka 

MsPo Martina Bačíková. Cieľom 

stretnutia bolo prítomným predsta-

viť činnosť Mestskej polície, s čím sa 

najčastejšie stretávajú pri svojej kaž-

dodennej práci a taktiež ako pred-

chádzať páchaniu trestnej činnosti. 

Komunitná pracovníčka Rómskeho 

klubu Mgr. Iveta Kováčová ako aj 

obyvatelia lokality Šobov sa zhodli, 

že tieto preventívno-bezpečnostné 

akcie treba organizovať aj v budúc-

nosti, aby sa práca Mestskej polície 

dostala do povedomia hlavne mlá-

deže a predišlo sa páchaniu trest-

nej činnosti na území mesta Banská 

Štiavnica. Prítomní sa informova-

li aj o možnosti a potrebe zriade-

nia rómskych hliadok v budúcnosti. 

Táto otázka bude predmetom roko-

vania a hľadania riešenia náčelní-

ka MsPo s primátorkou nášho mes-

ta Mgr. Nadeždou Babiakovou na 

osobnom stretnutí. V prípade záuj-

mu zo strany občanov lokality Šo-

bov budú podobné témy a stretnu-

tia pokračovať aj v budúcnosti. 

Michal Kríž

Prednáška k prevencii kriminality 
na Šobove

Na základe vyhodnotenia 

stavu prípravy, ako aj reali-

zácie jednotlivých inves-

tičných projektov v zmysle 

schváleného Investičného 

plánu Stredoslovenskej 

vodárenskej spoločnosti, a.s., 

Banská Bystrica za rok 2014, 

zaslala SVP, a.s. plnenie k 

31.12.2014 nasledovne:

Názov stavby: Banská Štiavnica – 

zrušenie otvorenej kanalizácie.

Stavba rieši vybudovanie 6m kana-

lizácie s prepojením na existujúcu 

stoku v oblasti Pod Hájikom, vet-

va S v Banskej Štiavnici. Na stavbe 

bolo vydané ohlásenie vodnej stav-

by a začalo sa VO na zhotoviteľa 

stavby. 

Názov stavby: Banská Štiavnica – 

odkanalizovanie Ul. SNP a 8. mája.

Realizáciou projektu dôjde k vy-

budovaniu kanalizačnej siete na 

Ul. SNP a 8. mája. Celková projek-

tová dĺžka je 2415m a splaškové 

vody budú odvedené na ČOV Ban-

ská Štiavnica, čím sa zabezpečí a do-

siahne súlad so smernicou, ktorá sa 

týka čistenia komunálnych odpa-

dových vôd. V súčasnosti prebieha 

overenie VO na zhotoviteľa stavby 

Ministerstvom ŽP.

Názov stavby: Banská Štiavnica – 

kanalizácia v mestskej pamiatkovej 

rezervácii

Cieľom projektu je vybudovanie ka-

nalizačnej siete v historickom cen-

tre mesta na uliciach: Lichardova, 

Vodárenská, Úvozná, Malá okruž-

ná, Staromestská, Botanická, Aka-

demická, Katova a Spojná. Dielo je 

ukončené, skolaudované, zaradené 

do majetku. 

Michal Kríž

Projekt budovania kanalizácie v meste 

Preventívno-bezpečnostná prednáška na Šobove  foto Michal Kríž 
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Na naše otázky odpovedá z OZ 

Štokovec, priestor pre kultúru 

a KC Banská St a nica Contem-

porary Svätopluk Mikyta:

1. Dňa 2.1.2015 návštevníkov žel. 

stanice čakalo nemilé prekvape-

nie, stanica bola zatvorená bez 

uvedenia dôvodu, ako je to mož-

né, prečo sa tak stalo?

Celodenné výnimočné uzavretie haly 

počas prevádzkových hodín je vždy 

ohlasované Železničnej spoločnosti 

Slovensko deň dopredu. Informácia 

o uzavretí je následne zverejnená na 

oboch vstupných dverách do čakár-

ne. V prípade, že je pokladnica na že-

lezničnej stanici v Banskej Štiavnici 

zavretá, majú cestujúci možnosť za-

kúpiť si cestovné lístky priamo vo vla-

ku bez prirážky. Dňa 2. januára 2015 

tento oznam pre cestujúcich niekto 

"iniciatívne" odstránil, čím vznikla 

nejasná situácia. Sťažovateľovi sme 

danú situáciu na fcb vysvetlili a ten ju 

s pochopením akceptoval.

2. V minulosti, keď ste prevza-

li stanicu do užívania bol jedným 

z vašich zámerov aj prevádzkovať 

(kaviareň, čajovňu a čitáreň). Pre-

čo sa doteraz tak nestalo?

Aktuálna prevádzka našich hlavných 

aj doplnkových aktivít vychádza z 

reálnej situácie a špecifík miesta, s 

ktorými sme po 6 rokoch podrobne 

oboznámení. Sledujeme doslova na 

mieste ako počet cestujúcich neustá-

le klesá... Neexistuje žiadna zmluvná 

povinnosť pre naše o.z. takéto služ-

by v objekte stanice prevádzkovať, aj 

napriek tomu cestujúcim vychádza-

me v ústrety a ponúkame počas ča-

kania a do vlaku teplé nápoje - kávu/

čaj za symbolickú sumu 0,60 centov. 

O túto službu je však zo strany cestu-

júcich za posledné 4 roky minimálny 

záujem. Využívajú ju prevažne naši 

hostia, umelci a účastníci našich pro-

jektov. Čitáreň funguje na stanici od 

roku 2011. Mobilné police plné kníh 

so zameraním na umenie, literatúru 

a časopisy o umení sú plne k dispo-

zícii tak návštevníkom kultúrneho 

centra ako aj cestujúcim, či bežným 

Štiavničanom na prechádzke, kto-

rí si listovaním v knihách krátia čas. 

Návštevník si má možnosť väčšinu z 

kníh, časopisov aj zakúpiť.

3. Mnohým cestujúcim vadí, že nie 

je vždy otvorená čakáreň a WC. 

Prečo sa tak nedeje? 

Ani my, ani  správca štátneho objek-

tu Železnice slovenskej republiky, sa 

doteraz nestretli so žiadnou ofi ciál-

nou sťažnosťou na túto tému. Objekt 

stanice je otvorený v dohodnutých 

časoch, kedy je zabezpečená prítom-

nosť kompetentnej osoby, ktorá za-

bezpečuje, aby sa v čakárni nezosku-

povali bezdomovci, alebo vandali. Ak 

by bola periférne umiestnená stanica 

v Banskej Štiavnici celodenne otvore-

ná bez kontroly a servisu, veľmi rých-

lo by mohla vyzerať ako podobné sta-

ničné objekty v Kozelníku či Banskej 

Belej, o ktorých aktuálnej tristnej si-

tuácii ste určite oboznámení. OZ Što-

kovec nie je správcom ani užívate-

ľom, ani prenajímateľom verejných 

toaliet na stanici.

4. Aké služby môžu momentál-

ne cestujúci využívať na stanici, 

bude sa v tejto oblasti niečo ro-

biť?

Ponúkame cestujúcim pestrý in-

formačný servis ohľadom cestova-

nia, príp. iných služieb spojených s 

cestovaním a kultúrou, a to vo via-

cerých jazykoch, čo oceňujú hlavne 

zahraniční hostia mesta. Návštev-

ník si počas  otváracích hodín môže 

bezplatne pozrieť aktuálnu výstavu, 

dozvedieť sa osobne od nás o inej 

aktuálnej kultúrnej produkcii. Pre 

tých, ktorí hľadajú originálny ume-

lecký darček, je k dispozícii náš mi-

niobchod s grafi ckými originálmi, 

tiež originálne autorské sieťotla-

če- tričká, tašky a výnimočné knihy, 

ktoré sú výsledkom projektov reali-

zovaných v priestore stanice. V roč-

nej dramaturgii máme aj niekoľko 

koncertov, umeleckých prezentácií 

a workshopov, ktoré sú propagova-

né aj na lokálnej úrovni, a tak sa na 

nich môže zúčastniť aj bežný občan 

Banskej Štiavnice. Stačí prejaviť záu-

jem a sledovať napríklad aj ofi ciálnu 

stránku mesta Banská Štiavnica.

5. Okolie stanice tiež nie je vždy 

útulné, môžete prezradiť o ktoré 

priestory sa staráte vy?

Naše občianske združenie sa dob-

rovoľne bez akejkoľvek podpory v 

rámci ľudských kapacít stará o pri-

ľahlé okolie, park a záhony, ktoré sú 

vo vlastníctve ŽSR, a ktoré sú pre-

važne "atakované" skupinkami mla-

dých Štiavničanov, ktorých kontro-

la je skôr v kompetencii železničnej 

príp. mestskej polície, ktorú sme o 

situácii viackrát informovali. Stačí si 

však spomenúť ako vyzerala stanica 

a jej okolie v lete 2009, pred naším 

príchodom, niekoľko fotografi í som 

zverejnil v kontexte diskusie na fcb. 

V okolí stanice boli rozpadajúce sa 3 

"plechové búdy", ktorých odstránenie 

sme iniciovali. Na peróne vtedy ešte 

"strašila" kovová klietka plná starých 

okien, náradia a iného neporiadku. 

Aj tá zmizla. Na jeseň 2009 sme ini-

ciovali a v spolupráci so železnicami 

deinštalovali zdeštruované lavičky a 

vymenili sa aj ich povrchy. Bohužiaľ 

si to už asi nikto nepamätá, pre kon-

krétne oživenie pamäte máme na 

sociálnej sieti fcb zverejnenú skupi-

nu pod názvom "Zmeny na železničnej 

stanici v Banskej Štiavnici".

6. Akým spôsobom chcete zlepšiť 

služby na stanici, neuvažovali ste 

pripraviť nejaký projekt?

Naše kultúrne projekty s úspe-

chom realizujeme na stanici už 6 ro-

kov. Doteraz sme zorganizovali viac 

ako stovku aktivít, výstav, reziden-

cií, koncertov pred 3 rokmi sme od-

štartovali publikovanie kníh. V tých-

to aktivitách budeme pokračovať. 

Do Banskej Štiavnice sa nám poda-

rilo priviesť viac ako 200 umelcov, 

výtvarníkov, študentov umeleckých 

škôl a ich pedagógov nielen zo Slo-

venska, ale aj zahraničia, ktorí sa k 

nám radi vracajú. Ak má niekto po-

cit, že je našou povinnosťou vymýš-

ľať projekty suplujúce údržbu štát-

nych nehnuteľností či verejných 

priestorov, starať sa o okolie stanice, 

zbierať odpadky v jej okolí, ponúkať 

občerstvenie atď....tak je to nepo-

chopenie našej činnosti. 

Nie, nie je to našou povinnosťou, a 

keď to robíme, tak je to dobrovoľ-

ná služba, ktorou dopĺňame v rám-

ci možností naše hlavné poslanie na 

stanici a tým je umelecká a kultúrna 

produkcia neziskového charakteru. 

Stačí sledovať našu webovú strán-

ku, facebookovú skupinu, alebo ka-

lendár akcií mesta Banská Štiavnica, 

kde jednotlivé aktivity včas zverej-

ňujeme.

7. Aké aktivity pripravujete v 

roku 2015 pre návštevníkov sta-

nice? 

Pre návštevníkov kultúrneho centra 

Banská St a nica Contemporary pri-

pravujeme aj v roku 2015 opäť boha-

tý program. Našou prioritou boli a sú 

rezidenčné pobyty profesionálnych 

umelcov zo Slovenska a zahraničia, 

podpora vzniku nových umeleckých 

diel, podpora a propagácia sloven-

skej kultúry a mesta Banská Štiavni-

ca v zahraničí. Je to práca, ktorá sú-

visí s naším profesným zameraním, 

ktorej rozumieme a baví nás, a v kto-

rej budeme pre pozitívnu odozvu a 

veľký úspech pokračovať. Za rozho-

vor poďakoval Michal Kríž

Služby na železničnej staniciOZ Betliar 
na Slovensku
Mám milú úlohu pozdraviť Vás, čle-

nov občianskeho združenia Pod-

porné pohrebné združenie na Slo-

vensku, odbočka č.106 v Banskej 

Štiavnici, na prahu nového roka 

2015. Prajem všetkým členom veľa 

zdravia, šťastia, spokojnosti, lásky 

a aby ten nový rok nebol stresujúci, 

ale plný radosti. Nebojte sa nabrať 

odvahu ísť si za svojím cieľom. Nový 

rok je zároveň príležitosťou zhodno-

tiť a zamyslieť sa nad rokom uplynu-

lým. Zároveň nás nabáda k tomu, čo 

by sme mali vylepšiť a čoho sa vyva-

rovať. Život je nevyspytateľný v tom, 

že každému z nás prináša dni napl-

nené trápením, smútkom, neúspe-

chom, ale aj dni radostné, veselé a 

dobré. Práve na tom dobrom by sme 

mali stavať svoje ďalšie predsavza-

tia, túžby a sny, napĺňať svoje pred-

stavy, vízie a nebáť sa prekážok, kto-

ré nás na ceste životom stretávajú. 

Naša odbočka č.106 úspešne ukon-

čila rok 2014, podarilo sa jej nábor 

nových členov splniť a všetky po-

žiadavky v termíne zabezpečiť. Ešte 

stále z 213 odbočiek zaraďujeme sa 

s počtom členov k prvej desiatke. K 

31.12.2014 máme 936 členov. Pro-

síme členov, aby i v tomto roku 2015 

si svoju členskú povinnosť, t.j. 10,-e-

ur, uhradili do 25. júna. Členské mô-

žete uhradiť u p. Šajmerovej, pred-

sedníčky, p. Chladnej, Pecníkovej a 

Wágnerovej - členiek výboru. Prio-

ritou PPZ je stály nábor nových čle-

nov, preto Vás prosíme nebojte sa 

vstúpiť do nášho združenia. Členom 

združenia sa môže stať občan SR vo 

veku od 18 do 55 rokov na základe 

prihlášky, ktorú dostanete u ktorej-

koľvek členky výboru. Do nového 

roku ešte raz želám všetkým našim 

členom a obyvateľom nášho mes-

ta pevné zdravie, veľa šťastia, mno-

ho úspechov a radosti, pokoja a lá-

sky, vzájomnej úcty a porozumenia 

a nadovšetko božieho požehnania a 

božej milosti. Prajeme Vám, aby rok 

2015 bol šťastnejší a úspešnejší. Za 

výbor odbočky PPZ predsedníčka 

Šajmerová Matilda

Poďakovanie
Srdečne ďakujem pánu Kamilovi 

Chovanovi a jeho tímu za zorgani-

zovanie stretnutia bývalých pracov-

níkov tabakového priemyslu v Ban-

skej Štiavnici spojenú s dôstojnou 

oslavou môjho životného jubilea.   

Július Kolek
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Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka

Piatok 30.1. o 18:30 hod.Piatok 30.1. o 18:30 hod.
Sobota 31.1. o 18:30 hod.Sobota 31.1. o 18:30 hod.

ChArlie MorTdecAiChArlie MorTdecAi

Akčný/Komédia, USA, 2015, 97 Akčný/Komédia, USA, 2015, 97 
min., vstupné: 4 €min., vstupné: 4 €
Charlie Mortdecai, světem protře-Charlie Mortdecai, světem protře-
lý obchodník s uměním a na částeč-lý obchodník s uměním a na částeč-
ný úvazek i podvodník, se zapojuje do ný úvazek i podvodník, se zapojuje do 
honby za ukradeným obrazem. Pro honby za ukradeným obrazem. Pro 
svou zemi, pro královnu . . . a pro pe-svou zemi, pro královnu . . . a pro pe-
níze. Vyzbrojen věrným komorníkem níze. Vyzbrojen věrným komorníkem 
a výstavním knírem drží v ruce hlav-a výstavním knírem drží v ruce hlav-
ní trumf. Sebe. V hlavnej úlohe Johny ní trumf. Sebe. V hlavnej úlohe Johny 
Depp.

Nedeľa 1.2. o 16:00 hod.  

VeľkÁ 6

Rodinný/animovaný/akcia/komédia, 
USA, 90 min., 2015. Vstupné: 4 €
„Veľká 6“ je dobrodružná komédia o  je dobrodružná komédia o 
milom robotíkovi menom Baymax a 
zázračnom chlapcovi Hiro Hamada. 

Nedeľa 1.2. o 18:30 hod.

Kód ENigMY

Vojenský/Životopisný/Thriller/Dráma, 

Velká Británia/USA, 2014, 114 min. Velká Británia/USA, 2014, 114 min. 
MP 12, ČSFD 82%. Vstupné: 4 €MP 12, ČSFD 82%. Vstupné: 4 €
V zime roku 1952 britská polícia do-V zime roku 1952 britská polícia do-
stala hlásenie o vlámaní do domu pro-stala hlásenie o vlámaní do domu pro-
fesora matematiky a kryptoanalytika fesora matematiky a kryptoanalytika 
Alana Turinga (Benedict Cumber-Alana Turinga (Benedict Cumber-
batch). Príbeh matematického génia, batch). Príbeh matematického génia, 
ktorý vďaka svojmu úžasnému talentu ktorý vďaka svojmu úžasnému talentu 
pomohol skrátiť 2. svetovú vojnu a za-pomohol skrátiť 2. svetovú vojnu a za-
chránil tak tisícky ľudských životov.V chránil tak tisícky ľudských životov.V 
septembri 2009 sa britský premiér septembri 2009 sa britský premiér 
Brown v mene vlády Alanovi Turin-Brown v mene vlády Alanovi Turin-
govi ospravedlnil za všetky neprávos-govi ospravedlnil za všetky neprávos-
ti a 24. decembra 2013 mu kráľovná ti a 24. decembra 2013 mu kráľovná 
Alžbeta II. udelila kráľovskú milosť.Alžbeta II. udelila kráľovskú milosť.

Utorok 3.2. o 18:30 hod. Utorok 3.2. o 18:30 hod. 

Boj sNežNého plUhU Boj sNežNého plUhU 

s MAfi oUs MAfi oU

Krimi/Komédia/Thriller/Dráma/Krimi/Komédia/Thriller/Dráma/
AkčAkčný, Nórsko / Švédsko / Dánsko, ný, Nórsko / Švédsko / Dánsko, 
2014, 115 min., MP 15, ČSFD 77%. 2014, 115 min., MP 15, ČSFD 77%. 
Vstupné: 4 €Vstupné: 4 €
Čierna komédia s ironickým názvom Čierna komédia s ironickým názvom 
Boj snežného pluhu s mafi ou plná Boj snežného pluhu s mafi ou plná 
krvi, napätia a pomsty nadchne divá-krvi, napätia a pomsty nadchne divá-

kov nielen nádherou nórskej krajiny, kov nielen nádherou nórskej krajiny, 
ale tiež prepracovaným scenárom, vy-ale tiež prepracovaným scenárom, vy-
nikajúcimi dialógmi a nezabudnuteľ-nikajúcimi dialógmi a nezabudnuteľ-
nými hereckými výkonmi. Nils/Stel-nými hereckými výkonmi. Nils/Stel-
lan Skartsgard/ sa so svojím snežným lan Skartsgard/ sa so svojím snežným 
pluhom preháňa zasnežeženými cesta-pluhom preháňa zasnežeženými cesta-
mi v okolí chladného nórskeho mesteč-mi v okolí chladného nórskeho mesteč-
ka. Vyhrať krvavý spor s mafi ou nie je ka. Vyhrať krvavý spor s mafi ou nie je 
ľahké, ale Nils už nemá čo stratiť. Na-ľahké, ale Nils už nemá čo stratiť. Na-
vyše má v zálohe oveľa silnejšie zbrane vyše má v zálohe oveľa silnejšie zbrane 
- mohutný stroj a šťastie začiatočníka.- mohutný stroj a šťastie začiatočníka.

Štvrtok 5.2. o 18:30 hod.Štvrtok 5.2. o 18:30 hod.

BirdMANBirdMAN

Komédia / Dráma, USA / Francúzsko, Komédia / Dráma, USA / Francúzsko, 
2014, 119 min., MP 15, ČSFD 83%. 2014, 119 min., MP 15, ČSFD 83%. 
Vstupné: 4 €Vstupné: 4 €
Birdman rozpráva príbeh herca (Ke-Birdman rozpráva príbeh herca (Ke-
aton), ktorý sa stal slávny predo-aton), ktorý sa stal slávny predo-
všetkým tým, že stvárnil známeho su-všetkým tým, že stvárnil známeho su-
perhrdinu. Zachytáva ho vo chvíli, keď perhrdinu. Zachytáva ho vo chvíli, keď 
sa snaží presadiť v jednej z hier na sa snaží presadiť v jednej z hier na 
Broadwayi. V dňoch, ktoré predchá-Broadwayi. V dňoch, ktoré predchá-
dza premiére, bojuje so svojím egom, dza premiére, bojuje so svojím egom, 
aby vzkriesil svoje rodinné vzťahy, ka-aby vzkriesil svoje rodinné vzťahy, ka-
riéru a vlastne aj seba.riéru a vlastne aj seba.
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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

Aktuálne filmy v kine 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.1/2015: „Man-

želstvo je ako stavba, ktorú treba den-

ne obnovovať.“ Výhercom sa stáva 

Tomáš Sekerka, SNP 2, Banská 

Štiavnica. Srdečne blahoželáme! 

Tento týždeň hráme o poukážku 

na konzumáciu v hodnote 10,-e-

ur v pizzérii, 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 

9.2.2015. 

V tajničke sa ukrýva výrok F. Schil-

lera: „Dosť ľudí pohŕda...(dokončenie 

v tajničke).

A., Mečal, kus, Radoslav pil,     

B., Mužské meno, 3.časť tajničky, 

stará žena, 

C., Existuje, úmrtie, chemický pr-

vok, prízvuk, zn. kozmetiky,    

D., Ženské meno, orlovia, národ-

ná knižnica, vedro pri studni, Ema-

nuel,      

E., Ukazovacie zámeno, tries-

ka, odves, kniha na výklad 

snov,    

F., Kroky v štiavnickom náre-

čí, spodok nádoby, rob voľbu, 

hudobný nástroj,       

G., Ulomí, sala naopak, na-

klonenie,   

H., Mäkká stupnica, osirelá 

básn., plošná miera, je ráno 

na tráve, spoluhlásky slova 

kazeta, 

I., Tkaný obraz, koniec taj-

ničky, poník, 

J., Patriaci Lei, omotaj, ozn. 

áut Komárna, judejský kráľ, 

patriaci Ole,

K., Patriaci Evke, predajňa 

áut, skr., arabské muž. meno, ten-

ké pláty železa.

1., 1. časť tajničky, 

2., Mužské meno, dotlač,       

3., Zn. draslíka a arzénu, časť atoló-

nu, neodborník, 

4., Prvá časť slova onkológia, ob-

kos, snívaj, 

5., Vytvára, vládca emirátu, osobné 

zámeno,       

6., Ozn. áut Rakúska, Talianska a 

Nórska, letná výstava drevín, pat-

riaca Írovi,        

7., Iba, cudzie ženské meno, sveta-

diel, 

8., Brat Ábela, malá roláda,       

9., Športová disciplína, vyhotovená 

zváraním,            

10., Konaj, obilnina, trhal,               

11., Hľa, zelenina, no snáď,    

12., Ukonči kosenie, nie nás, ci-

toslovce ťapkania,

13., Topánky, jeleň, polovica,  

14., Kamarát Mata, organická zlú-

čenina, bodá rohami,    

15., 2. časť tajničky,

16., Pracovník v laboratóriu, oný.

Pomôcky: Sika, Aaa, No asi, Aras, 

Niob, Alan.    

Pripravuje: Anna Rihová

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
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J

K

Kupón č. 3
Krížovka
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Biblický príbeh o žene Sama-

ritánke a studni rezonoval v 

uplynulom Týždni modlitieb 

za jednotu kresťanstva 2015, 

do ktorého sa zapojili všetky 

registrované cirkvi v Banskej 

Štiavnici i v Banskej Belej. 

Dať ich všetkých dohromady sa po-

darilo rodine Píšovej, za čo im pat-

rí veľká vďaka. Týždňu modlitieb 

2015 predchádzal tzv. Aliančný týž-

deň, v rámci ktorého sa uskutočni-

la aj charitatívna zbierka pre ťaž-

ko skúšanú Ukrajinu, o ktorej sa 

na stránkach týchto novín už pí-

salo. Cieľom stretnutí posledného 

týždňa bola tolerancia, v ktorej sa 

navzájom prijmeme a vytvoríme 

jedno veľké spoločenstvo. Keďže 

súčasný materializmus zdecimoval 

všetky cirkevné zbory, dezorien-

toval dospelých aj mládež, osta-

li roztrhané spojivá s duchovnom 

a tak modlitby všetkých veriacich 

bez rozdielu konfesie boli nádejou, 

že ľudia sa vrátia ku koreňom svo-

jich predkov, odstránia ľahostaj-

nosť a vlažnosť nielen vo viere, ale 

aj vo vzťahu jeden k druhému. Bola 

to súčasne snaha nepriamo ukázať 

všetkým veriacim, ale aj neveria-

cim, čo  dali v minulosti tieto cirkvi 

svojmu mestu, národu i spoločnos-

ti. Prvé ekumenické zhromaždenie 

v takomto veľkom rozsahu sa usku-

točnilo na pôde evanjelického kos-

tola v pondelok 19. januára za účasti 

veriacich z rôznych konfesií: katolí-

kov, baptistov, evanjelikov i veria-

cich zo Slova života. Malo pokračo-

vanie v modlitebni Bratskej jednoty 

baptistov na Šteigrubni, potom vo 

farskom rímskokatolíckom (tzv. 

nemeckom) kostole Nanebovza-

tia Panny Márie a opäť v modliteb-

ni Bratskej jednoty baptistov. Pod-

ujatie vyvrcholilo ekumenickými 

bohoslužbami v rímskokatolíckom 

kostole v Banskej Belej v nedeľu 

popoludní dňa 25. januára. Hlav-

né príhovory mali kazatelia jednot-

livých cirkevných zborov, menovite 

Tomáš Valášik, Miloš Pikala, Jozef 

Píš, Tomáš Štefi na a Marian Heso-

un. Modlitby a svedectvá predniesli 

tak ordinovaní kňazi a administrá-

tori, ako i radoví veriaci. Vyjadrili 

v nich túžbu o duchovné prebude-

nie, oživenie chladného a umiera-

júceho, o vytvorenie medzigenerač-

ných väzieb, snahu o odovzdávanie 

štafety ducha a činu svojim nasle-

dovníkom. Pocit porozumenia  a lá-

sky mal priam hmatateľnú podo-

bu. Milým prekvapením na konci 

stretnutí bolo pohostenie zúčast-

nených čajom, kávičkou i všelijaký-

mi sladkými i slanými dobrotami. 

Byť v spoločenstve, pracovať preň, 

slobodne vyznávať vieru v Trojje-

diného si už nevyžaduje odvahu 

ako v totalite, no odvahu prekonať 

častokrát vlastnú pohodlnosť, sa-

mého seba. Ak Týždeň modlitieb 

pomohol ukázať, že cirkvi sú na-

priek všetkému živé, tvorivé a mi-

lujúce, mal obrovský význam, ktorý 

možno docení až budúcnosť.

Na snímke sú kňazi Tomáš Valašík 

a Tomáš Štefi na v kostole v B. Belej 

Foto: Oľga Kuchtová

Oľga Kuchtová

Týždeň modlitieb v Banskej Štiavnici 
a Banskej Belej

Výstava
Ešte ste nestihli Lackoviča?

Využite príležitosť pozrieť si vý-

stavu Jozefa Lackoviča „Genius 

loci“ s výnimočným komentárom. 

Komentovanú prehliadku výsta-

vou povedie azda najpovolanejší 

človek – Lackovičova  dcéra Mgr. 

Mária Čelková. Lackovičove ča-

rovné vystavené diela ožijú osob-

nými spomienkami na zákuli-

sie autorovej tvorby. Kedy a kde? 

SBM – Galéria Jozefa Kollára, vo 

štvrtok 5.2.2015 o 15.00. Tešíme 

sa na stretnutie s vami! 

Iveta Chovanová 

SBM

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

nica, prevádzka Mestské kúpele – 

plaváreň, oznamuje obyvateľom 

a návštevníkom mesta Banská 

Štiavnica, že dňa 7.2.2015 (so-

bota), bude z dôvodu konania sa 

plaveckých pretekov plavecký ba-

zén  pre verejnosť otvorený až od 

16.00 hod. Za tento posun otvá-

racích hodín sa ospravedlňujeme. 

Otváracie hodiny pre saunu ostá-

vajú nezmenené. 

Slezáková Denisa, 

vedúca prevádzky

Veľmi pekné, krásne, dojímavé, nos-

talgické, pozoruhodné, neobyčajné 

... to je len časť prívlastkov na adre-

su autora a jeho fotografi í na verni-

sáži výstavy Štiavnické impresie. 

Autorom nevšedných fotografi í, 

ktoré – ako povedal jeden z náv-

števníkov "chytia človeka za srdce", je 

banskoštiavnický rodák František 

Prefertus. Prvé ocenenia za svoje 

fotografi e získal v roku 2005, keď 

sa prvýkrát prihlásil do celosloven-

skej fotografi ckej súťaže so zahra-

ničnou účasťou Najkrajšia dovolen-

ková fotografi a, ktorú každoročne 

(už 17 ročníkov) organizuje BBSK – 

Pohronské osvetové stredisko Žiar 

nad Hronom – Pracovisko Banská 

Štiavnica, Mesto Banská Štiavnica, 

posledné roky aj s Múzeom vo Svä-

tom Antone.  Autor patril každoroč-

ne medzi ocenených, niekoľkokrát 

bol odmenený aj v celoslovenskej 

fotosúťaži Amfo a jeho fotografi e 

boli vystavené aj na medzinárod-

nej výstave fotosalónu Strom v Ru-

žomberku. František Prefertus za-

meriava svoju amatérsku tvorbu na 

krajinkársku fotografi u v snahe za-

chytiť štiavnickú prírodu a to nielen 

známe miesta, ale aj jej menej pre-

ferované a zabudnuté zákutia. Fo-

tografovanie Štiavnice a jej okolia 

považuje za výzvu hľadať nové zá-

bery a miesta, po ktorých často cho-

díme, no v každodennom zhone a 

v starostiach ich prehliadame. Au-

tor, sám málovravný, vyjadruje svoj 

vzťah k Štiavnici a podsitnianske-

mu kraju svojimi fotografi ami pl-

nými nostalgie, nehy, krásy i lásky. 

Veď láska nepotrebuje slová...  Snáď 

na to myslela jedna z návštevníčok 

vernisáže, ktorá o autorvi povedala: 

"To nie je fotograf, ale básnik Štiavnice. 

Básnik bez slov..." Zdanlivý paradox 

pochopíte pri pohľade na fotogra-

fi e Františka Prefertusa vo vkusnej 

inštalácii výtvarníčky POS ZH Soni 

Beňovej. Vernisáž výstavy navštívi-

lo nad očakávanie veľa divákov, čo 

nás, samozrejme, teší. Prišli členo-

via autorovej rodiny, priatelia, zná-

mi, členovia fotoklubu Blur, členo-

via poroty "Najkrajšia dovolenková 

fotografi a", priaznivci peknej foto-

grafi e a ďalší diváci z radov širokej 

verejnosti. Vernisáž a najmä krás-

ne, pôsobivé fotografi e vysoko vy-

zdvihla aj pani primátorka Nadež-

da Babiaková. Všetkým, ktorí nám 

pomohli s prípravou výstavy a ver-

nisáže (Mesto Banská Štiavnica, KC 

Banská Štiavnica, Soňa Beňová a 

Stanislav Valúch z POS ZH, Zden-

ka Koreňová, Mária Bucholcero-

vá, Marta Borošková, Lubomír Lu-

žina, Norbert Píš) ďakujem v mene 

organizátorov: BBSK – Pohronské 

osvetové stredisko Žiar nad Hro-

nom – Pracovisko Banská Štiavni-

ca, Mesto Banská Štiavnica ako aj v 

mene autora. Výstava potrvá do 12. 

2. 2015, srdečne vás pozývame na 

jej prehliadku. Neoľutujete. Za or-

ganizátorov  Mária Petrová

Štiavnické impresie majú úspech

Vernisáž výstavy Františka Prefertusa  foto Lubo Lužina

Veľmi pekné, krásne, dojímavé, nos-

talgické, pozoruhodné, neobyčajné

... to je len časť prívlastkov na adre-

su autora a jeho fotografi í na verni-

sáži výstavy Štiavnické impresie.
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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

Dám do prenájmu 2-izbový zaria- 

dený byt v BŠ, tel.č.: 0918 304 969

Predám garáž na starom ihrisku  

v B. Štiavnici, s napojením na elek-

trický prúd, tel.č.: 0903 502 445

Predám malý nákladný automo- 

bil Volkswagen Transporter za vý-

hodných cenových podmienok, 

ihneď, tel.č.: 0903 502 445 

Predám garáž na Povrazníku, 21  

m², tel.č.: 0903 313 542

Ponúkam do prenájmu na Ul.  

dolná 6/A v budove Ortler kancelár-

sky alebo obchodný priestor o roz-

lohe cca 50m², info na tel.č.: 0915 

655 790

Hľadám do prenájmu 2-izbový  

byt na Drieňovej, tel.č.: 0903 740 

218

Dám do prenájmu 2-izbový byt  

s balkónom, vymenené plastové 

okná, na Križovatke 9 v BŠ v blíz-

kosti OC (Billa, Lidl), tel.č.: 0904 

906 755

reality

služby

Ponúkam opatrovanie senio- 

rov. Mám skúsenosti s opatrova-

ním ťažkých stavov v Rakúsku (de-

mencia, diabetes, ležiaci pacienti s 

PEG sondou). Tiež ponúkam upra-

tovanie bytov, domov a chát, ako aj 

domáce práce (žehlenie bielizne u 

mňa, alebo u Vás, varenie a pod.), 

kontakt: 0911 061 000

Opatrím staršiu osobu B.Štiavn- 

ica a okolie, tel.č.: 0908 148 574

Požičiavam karnevalové masky,  

tel.č.: 0908 190 312

„Bola raz jedna malebná 

krajina - Slovensko sa zvala. V 

nej malé mestečko Šaľa, a tá 

Šaľa Šalianskeho Maťka Jozefa 

Cígera Hronského mala.“

Centrum voľného času pod zášti-

tou MŠVVaŠ SR , Matice sloven-

skej a časopisu Slniečko organi-

zovalo dňa 20.1.2015. OK súťaže  

Šaliansky Maťko J. C. Hronského 

v prednese povestí  ZUŠ. Súťaže sa 

zúčastnilo 22 detí z okresu Banská 

Štiavnica v troch súťažných kate-

góriách s nasledovným umiestne-

ním :

Kat. 2. - 3. roč.

1. miesto : Alexandra Rádiková ZŠ 

J. Kollára B. Štiavnica

2. miesto : Filip Ivanič  Katolícka 

spojená škola B.Štiavnica

3. miesto : Liliana Cimová ZŠ s MŠ 

B. Belá

Kat. 4. – 5.roč.

1. miesto : Danielka Kminiaková 

ZŠ s MŠ Svätý Anton

2. miesto : Matej Kuhn Katolícka 

spojená škola B.Štiavnica

3. miesto : Silvia Kondeková ZŠ s 

MŠ Svätý Anton

Kat.6. – 7. roč.

1. miesto : Marek Ivanič Katolícka 

spojená škola B.Štiavnica

2. miesto : porota neudelila

3. miesto : Diana Štefanková ZŠ s 

MŠ Svätý Anton

Víťazi z každej kategórie postupu-

jú do KK v B. Bystrici organizova-

ného už priamo Maticou sloven-

skou.

A čo nám všetkým, ale hlavne de-

ťom slovenská povesť prináša ?

„Týmto všetkým budú vzývať skvos-

ty našich starých otcov, materí, aby sa 

zas utvrdila láska k vlasti, domovine, 

k tomu peknému, čo v nás tleje, až ne-

raz sa duša v rozprávke rozochveje...“

Za CVČ: J.Machilová

Šaliansky Maťko

„Nesúhlasím s tým, čo 

hovoríte, ale budem do smrti 

brániť vaše právo to povedať.“ 

- Voltaire

Nie som ľahostajný . Túto vetu si 

môže povedať každý, kto bol dňa 

13.1. 2015 pri Morovom stĺpe na 

Námestí sv. Trojice a zapálil svieč-

ku. Sviečku prezentujúcu oheň - 

znak nádeje  a súdržnosti, ale aj 

boja a nesúhlasu. Týmto tichým, ale 

významným protestom sme vyjad-

rili svoj názor na masaker, ktorý sa 

stal 7.1.2015 v Paríži v redakcií ča-

sopisu Charlie Hebdo. Bol to už dru-

hý atentát, ktorý podnikli Islamskí 

aktivisti ako pomstu za karikatúry 

zverejnené v magazíne Charlie Hed-

bo. Prvý atentát bol v roku 2011 vo 

forme bombového útoku, druhý 

sa stal 7.1. 2015. Za svoj názor za-

platilo 10 zamestnancov magazí-

nu Charlie Hedbo svojím životom 

a dvaja francúzski policajti (jeden z 

nich moslimského vyzania). „Princí-

pom oko za oko - urobíme svet slepým.“ 

Lenže zatvoriť oči pred svetom a 

udusiť svoj názor v sebe, tiež nepo-

važujem za správne.  Prečo by sme 

mali trpieť za vyjadrenia svojho ná-

zoru v demokratickej spoločnosti, 

keď tým neporušujem zákon? Za-

slúži si človek smrť len za to, že zve-

rejní svoj pohľad na svet? Vyrovnajú 

sa slová ľudským životom? Je cesta 

násilia nutná? Žijeme v demokratic-

kom svete, v ktorom má každý prá-

vo vyjadriť svoj názor, aj keď s ním 

nemusí každý súhlasiť. No prečo sa 

potom musíme báť toto právo vy-

užiť? Nebojujeme len za práva ma-

gazínu Charlie Hedbo, ale aj za to, 

aby sme sa v dnešnom svete nemu-

seli báť povedať na verejnosti to, čo 

si myslíme. V mieri, ale predsa v za-

pálenej nálade sme sa zišli, aby sme 

si uctili pamiatku všetkých zastrele-

ných, ale aj aby sme upozornili oko-

lie na to, že nemienime svoje názo-

ry skrývať. Ďakujem každému, kto 

svojím plamienkom ukázal, že mu 

svet okolo neho nie je ľahostajný a 

že nemieni žiť v strachu z nútené-

ho mlčania. Osobitné poďakovanie 

si zaslúži Žiacka rada gymnázia An-

dreja Kmeťa, ktorá túto udalosť zor-

ganizovala. 

Sára Dolná, 

žiačka Gymnázia Andreja Kmeťa

Charlie Hebdo

INZERCIA

Remíza LN Trade
IV. liga v stolnom tenise

Stolní tenisti LN Trade zohrali 

ďalší zápas v IV. lige stolného te-

nisu, v ktorom remizovali na sto-

loch družstva Dolná Ves v pomere 

9:9. O vyrovnanosti zápasu svedčí 

aj to, že na sety skončil 34:32. Na-

sledujúci zápas zohrá LN Trade na 

domácich stoloch proti mužstvu 

Starej Kremničky v nedeľu dňa 

8.2.2015 o 10:00 v telocvični Ka-

tolíckej ZŠ. Dolná Ves – LN Trade 

9:9. Body za LN Trade: štvorhra – 

Dobrovič Martin/Marko

Dvojhry: Dobrovič Martin 3, Bu-

zalka a Marko po 2, Sedilek 1

Ján Sedilek
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Ponúkam Ponúkam 
krátkodobé pôžičkykrátkodobé pôžičky

pre všetkých pre všetkých 
od 160od 160€.

Tel. kontakt: Tel. kontakt: 
0914 149 4290914 149 429

ZUZI TAXI 
opäť premáva

9 - miestny minibus
Tel. kontakt: 

0948 023 299

najlepšie ceny v meste

CITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

0,55/km

OBUV sídlisko Drieňová, L. Svobodu 10

Otváracie hodiny: Po-Pi: 9:00-12:00 hod., 12:30-17:00 hod.
                              So: 9:00-11:00 hod.

Pozývame vás na veľký výpredaj 
detskej a dámskej zimnej obuvi! Zľava 20-40%

Svet kovu s.r.o. 
Zákazková remeselná výroba 

Zámočníctvo a kováčske práce• 
Ploty, brány, mreže • 
Kovaný nábytok, police, doplnky• 
Ľahké konštrukcie...• 

www.svetkovu.sk, 
Tel.č.: 0904 894 577

Za akýkoľvek nákup v našej lekárni možnosť zakúpenia týchto cenovo zvýhodnených produktov.
Táto akcia je časovo ohraničená, limitovaná je aj do vypredania zásob. Predaj maximálne 1 kus/1 osoba/1 deň.

ul. Dolná 3, Banská Štiavnica
tel: 045/6922322
otváracie hodiny: 
pondelok - piatok 8,00 - 16,30 hod.
                 sobota 8,00 - 12,00 hod.

LACALUT flora 50 ml s darčekom

len za  1,50€ obvyklá cena 3,80€

DORITHRICIN 20 tbl. 

len za  3,50€ obvyklá cena 6,80€

GS LAKTOBACILY Antibio 10 kapsúl 

len za  2,50€ obvyklá cena 4,90€

DOR

len

Za akýkoľvek nákup v našej lekárni možnosť z

GS LAKTO

len za

MAGNÉZIUM + B6 20 šumivých tbl. 

len za  1,50€ obvyklá cena 4,20€

FIX - KRÉM 84 g 

len za  2,00€ obvyklá cena 5,05€

M

l

€

F

l


