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Dňa 7. februára 2015 sa v sále komor-

ských grófov v Kammerhofe  uskutoč-

nil slávnostný ceremoniál pri príleži-

tosti imatrikulácie študentov prvého 

ročníka externého  bakalárskeho vy-

sokoškolského štúdia v študijnom 

programe „Verejná politika a udržateľ-

ný rozvoj“ a zahájenia činnosti Kated-

ry udržateľného rozvoja v Banskej 

Štiavnici, ako detašovaného pracovis-

ka Fakulty sociálnych vied Univerzity 

sv. Cyrila a Metoda v Trnave, zriade-

ného dňa 22.9.2014.  

Na ceremoniáli sa zúčastnil rektor 

Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Tr-

nave Dr. h. c. doc. Ing. Jozef Matúš, 

CSc., mim. prof., dekan Fakulty so-

ciálnych vied UCM v Trnave PhDr. 

Peter Horváth, PhD., prodekan-

ky fakulty,  ako aj ďalší akademickí 

funkcionári, za mesto Banská Štiav-

nica pani primátorka Mgr. Nadežda 

Babiaková, poslankyňa VÚC Banská 

Bystrica, zástupca primátorky Ing. 

Marián Zimmermann a prednostka 

úradu Ing. Ivana Ondrejmišková, ako 

aj ďalší poslanci mestského zastu-

piteľstva. Po slávnostnom nástupe 

akademických funkcionárov zaznela 

štátna hymna, ako aj hymna EÚ. Po 

úvodnom otvorení slávnosti a privíta-

ní zúčastnených nasledoval akt imat-

rikulácie študentov (15 študentiek a 3 

študentov), 

Primátorka mesta Mgr. 

Nadežda Babiaková zvolala na 

4.2.2015 rokovanie MsZ.

MsZ schválilo:

- program rokovania zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva v Banskej 

Štiavnici s dátumom 4.2.2015 s do-

plnením bodu rôzne o informatívnu 

správu o splnení povinnosti vyúčto-

vania dotácie jednotlivými subjektmi 

v zmysle VZN č. 3/2013 o poskytova-

ní dotácií z rozpočtu mesta - uznese-

nie č. 86/2014, bod B. 

- návrhovú komisiu v zložení: Mgr. 

Mikuláš Pál, predseda, RNDr. Pavel 

Bačík, člen. Ivan Beňo, člen  

- Ing. Mariána Zimmermanna, po-

slanca MsZ za člena predstavenstva 

spol. Joergesov dom, a.s. B.Štiavnica 

- Ing. Jána Čamaja, poslanca MsZ za 

člena dozornej rady spol. Joergesov 

dom, a.s. B.Štiavnica

- Mgr. Mikuláša Pála, poslanca MsZ za 

člena dozornej rady spol. Mestské lesy 

B.Štiavnica, spol. s r.o., 

- Mgr. Jána Kružlica, poslanca MsZ za 

člena dozornej rady spol. Bytová sprá-

va, s.r.o.,  

- Ivana Beňu, poslanca MsZ za čle-

na dozornej rady spol. Bytová sprá-

va, s.r.o.,  

- zásady hospodárenia s fi nančnými 

prostriedkami Mesta Banská Štiav-

nica 

- plán mediálnej komunikácie Mesta 

Banská Štiavnica na roky 2015 - 2018

- rozpočet mesta Banská Štiavnica pre 

rok 2015

- rozpočet Technických služieb, m.p., 

Banská Štiavnica na rok 2015

Imatrikulácia študentov 
1. ročníka vysokoškolského štúdia

Z februárového rokovania MsZ

�3.str.

�3.str.

16.2. – 22.2. 2015
Banská ŠtiavnicaBanská Štiavnica

Dopravné obmedzenia 
počas dní 13. a 14.2. 2015

Príprava a priebeh podujatia "Kr-

ňačky" si vyžiadajú zmeny v dopra-

ve a parkovaní na Nám. sv. Trojice. 

13.2. obmedzenie rýchlosti prejaz-

du z dôvodu montáže bezpečnost-

ných prvkov trate od 16:00 hod.

parkovanie zakázané a prejazd po-

volený len v nutných prípadoch 

(tel.: 045/045 694 96 51)

14.2. Námestie sv. Trojice bude 

uzavreté pre autá (prejazd, aj parko-

vanie) do cca. 18:00 hod. Zároveň 

bude uzavreté prepojenia Vodáren-

skej ulice na Námestie sv. Trojice, 

aby vjazd áut neohrozil účastníkov 

pretekov. Vzhľadom na očakávaný 

záujem o podujatie, odporúčame 

obyvateľom Banskej Štiavnice pre-

sun do centra bez použitia vlastné-

ho automobilu. Návštevníci mesta 

budú môcť zaparkovať na niekto-

rom z existujúcich parkovísk, na-

chádzajúcich sa na Akademickej 

ul., resp. Mládežníckej. Po naplne-

ní kapacít parkovísk bude parkova-

nie usmerňovať organizátor. Oby-

vatelia mesta, žijúci na Námestí sv. 

Trojice môžu svoje autá zaparkovať 

v sobotu 14.2. 2015 na plochu pri 

Starom zámku. Upozorňujeme, že 

až približne do 18:00 hod. nebude 

možné z parkoviska odísť. V prípa-

de, že máte záujem počas dňa vy-

užívať automobil, využite iné par-

kovacie plochy mimo Námestia sv. 

Trojice. Obyvateľom i návštevní-

kom mesta za pochopenie ďakuje-

me! Organizátori

Rektor Dr. h. c. doc. Ing. Jozef 

Matúš, CSc.  foto Lubo Lužina
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z programu
primátorky

9. 2. Na mestskom zastupiteľstve 

4. februára 2015 poslanci 

mestského zastupiteľstva 

schválili rozpočet mesta na rok 

2015 a výhľadové rozpočty na 

roky 2016 a 2017. 

Príprava rozpočtu Mesta Banská 

Štiavnica pre rozpočtové obdobie 

2015 – 2017 prebiehala v zmysle 

rozpočtového harmonogramu už v 

roku 2014. Vzhľadom k tomu, že v 

novembri 2014 sa konali komunál-

ne voľby, z ktorých vzišlo nové zlo-

ženie mestského zastupiteľstva,  

schvaľovanie nového rozpočtu bolo 

posunuté už na toto novo konštitu-

ované zastupiteľstvo. 

Celkové príjmy mesta boli schválené 

vo výške 8 823 545 €, z toho príjmy 

mesta sú 8 702 153 € a príjmy škôl a 

školských zariadení 121 392 €.

Celkové výdavky mesta boli schvále-

né vo výške 8 746 775 €, z toho vý-

davky mesta  sú 6 537 963 € a vý-

davky škôl a školských zariadení  2 

207 812 €. 

Najdôležitejšími príjmami mesta 

sú: 

- výnos dane pre územnú samosprá-

vu, tzv. podielové dane, ktoré sú o 

215 000 € vyššie ako v roku 2014. 

Uvedené dane sú hlavným zdrojom 

fi nancovania originálnych kompe-

tencií v školstve, to znamená mater-

ské školy, školské kluby detí, školské 

jedálne, centrá voľného času a Zá-

kladná umelecká škola. 

- ďalším dôležitým príjmom  v roku 

2015 sú dotácie, ktoré mesto získa-

lo na základe podaných žiadostí a 

projektov či už ide o dotáciu na po-

kračovanie rekonštrukcie verejných 

priestranstiev vo výške 700 000 €, 

dotáciu na zateplenie objektov Ma-

terskej školy na Ul. 1. mája (200 000 

€), dotácie z európskych fondov na 

vybudovanie zberného dvora, na 

projekt Rozvoj cestovného ruchu, 

na podporu obyvateľstva lokality 

Šobov, na vzdelávanie seniorov.

Rozpočet v navrhovanej výške a zlo-

žení zabezpečí základné povinnosti, 

ktoré vyplývajú pre mesto zo Záko-

na SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení, v znení neskorších zmien a 

doplnkov – to znamená, že budú za-

bezpečené činnosti ako zimná údrž-

ba, ktorá je teraz najviac v povedomí 

občanov, ďalej bežná údržba komu-

nikácií, čistenie mesta, zvoz odpa-

du, prevádzka verejného osvetlenia, 

starostlivosť o verejnú zeleň,  údrž-

ba detských ihrísk. 

V investičných akciách je  zahrnutá 

rekonštrukcia verejných priestran-

stiev – presný zoznam objektov je v 

schvaľovacom konaní na Minister-

stve fi nancií SR.  Z dotácie Minis-

terstva vnútra SR sa bude rozširovať 

kamerový systém mesta. Zrekon-

štruuje sa komunikácia na Budova-

teľskej ul., prebehne rekonštrukcia 

strechy na materskej škole na Brat-

skej ul. Mesto zabezpečí vypracova-

nie projektovej dokumentácie na re-

konštrukciu Ul. Pod Kalváriou, Ul. 

Ľ. Štúra, Ul. Š. Moyzesa, na úpra-

vu priestorov Pomníka padlých.  Pre 

časť Povrazník a Štefultov sa z roz-

počtu mesta kúpia dve autobusové 

čakárne. V rámci rozšírenia parko-

vacích plôch sa v roku 2015 presťa-

huje detské ihrisko na Dolnú ul. do 

priestorov tzv. Kaniarikovej záhra-

dy, plocha bude upravená. Vybuduje 

sa ďalšie detské ihrisko na Povrazní-

ku a dokúpi sa vybavenie pre detské 

ihrisko na Drieňovej. 

Napriek tomu, že zberný dvor a sto-

jiská pre zberné nádoby sú už sta-

vebne ukončené, ich úhrada bude 

prebiehať z fondov EÚ v roku 2015. 

Rozpočet je schválený, je to však do-

kument, ktorý sa v priebehu roka 

vyvíja a mení podľa príjmov a po-

trieb v jednotlivých oblastiach živo-

ta v meste.  Kamila Lievajová

Rozpočet mesta
pre rok 2015

Trať mládeže 
bližšie k statusu národnej pa-

miatky

Mesto Banská Štiavnica v minu-

losti iniciovalo zápis tzv. Trate 

mládeže do registra kultúrnych 

pamiatok SR. Ako nás informo-

vala Zuzana Klasová, riaditeľ-

ka Krajského pamiatkového úra-

du v Banskej Bystrici, v tejto veci 

v minulých rokoch konal jej úrad, 

ktorý vykonal miestne obhliadky 

a posúdenie objektov tvoriacich 

túto trať. Následne spracovaný 

materiál zaslal na posúdenie Ko-

misii pre posudzovanie pamiatko-

vého fondu Pamiatkového úradu 

SR, ktorý tento návrh prerokoval 

a odporučil spracovanie podkla-

dov na vyhlásenie nasledovnej ob-

jektovej skladby:

- Koľaj (trať železnice)

- Budovy výpravné (Banská Štiav-

nica, Hronská Dúbrava)

- Oceľový most cez rieku Hron

- Banskoštiavnický tunel

- Kozelnícky a Beliansky viadukt

- Kovový priehradový most

- Mosty v Kozelníku, pri stanici v 

Kozelníku a medzi stanicou v Ban-

skej Belej a továrňou Dinas.

KPÚ Banská Bystrica spracuje 

podrobné návrhy ku každému z 

uvedených objektov a predloží ich 

Pamiatkovému úradu SR na vy-

hlásenie veci za národnú kultúrnu 

pamiatku. Rastislav Marko

Oznam 
o zápise do MŠ

MŠ Bratská 9 –na Drieňovej  po-

zýva rodičov so svojimi deťmi na 

zápis pre školský rok 2015/2016. 

Zápis sa uskutoční v dňoch 23.2-

6.03.2015 v riaditeľni MŠ. Záro-

veň Vás pozývame na Deň otvo-

rených dverí 23.02.2015. Bližšie 

informácie Vám radi poskytneme 

na tel. čísle 0915 968 412

MŠ Bratská 9

Oznam
Stredná odborná škola lesnícka 

Banská Štiavnica oznamuje náv-

števníkom mesta, že Botanická 

záhrada bude až do odvolania pre 

verejnosť uzatvorená v dôsledku 

nebezpečenstva  ohrozenia života 

a zdravia (padania konárov a stro-

mov). Pre študentov škôl budú 

otvorené len hlavné brány záhra-

dy.  SOŠL B. Štiavnica

Redakčná rada VIO TV. 

Príprava materiálov pre Mest- 

ské zastupiteľstvo v Banskej 

Štiavnici. 

Uskutočnilo sa pracovné  

stretnutie so zástupcami Slo-

venského klubu turistov k 

pripravovanému celosloven-

skému zimnému zrazu turis-

tov v rámci Slovenska v roku 

2016.

Pracovné stretnutie s pre- 

vádzkovateľmi taxi služieb k 

riešeniu problematiky parko-

vania vozidiel taxi služieb v 

meste.

Riešenie problematiky obno- 

vy pamiatkových objektov.

10. 2.

Uskutočnilo sa pracovné ro- 

kovanie s riaditeľom OZ Zvo-

len, Žiar nad Hronom Stre-

doslovenskej vodárenskej 

prevádzkovej spoločnosti, a. 

s. Ing. Milanom Vlčekom

k riešeniu vodovodu pre indi- 

viduálne bytové výstavby. 

Pracovné stretnutie k rieše- 

niu súdneho sporu Mestské 

lesy Banská Štiavnica, s.r.o.  

Pracovné stretnutie k pripra- 

vovanej kolaudácii 40 byto-

vých jednotiek na Povrazníku. 

11. 2.

Uskutočnilo sa stretnutie sta- 

rostov obcí okresu Banská 

Štiavnica v Kozelníku. 

Práca v meste, individuálne  

pracovné stretnutia.  

12. 2.

Účasť na zasadnutí Výboru  

pre otázky zamestnanosti pri 

Úrade práce, soc. vecí a rodiny 

v Banskej Štiavnici. 

Rokovanie Mestskej rady v  

Banskej Štiavnici. 

13. 2.

Uskutočnilo sa pracovné ro- 

kovanie k príprave Regio-

nálnej integrovanej územ-

nej stratégie na Úrade BBSK v 

Banskej Bystrici. 

Účasť na vernisáži výsta- 

vy "Sila občianskej spoločnosti: 

Osud židov v Bulharsku v 1940 

- 1944", ktorá je realizovaná 

pod záštitou J. E. Margarity 

Ganeva, veľvyslankyne Bul-

harskej republiky v SR a Na-

deždy Babiakovej, primátorky 

Mesta Banská Štiavnica. 

Andrea Benediktyová Študenti 1.roč. externého VŠ štúdia  foto Lubo Lužina 
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ktorí zložením slávnost-

ného imatrikulačného sľubu a sym-

bolickým priložením prstov na žezlo 

boli prijatí medzi akademických ob-

čanov Univerzity sv. Cyrila a Metoda 

v Trnave. Nasledovalo kultúrne gita-

rové vystúpenie v podaní hudobného 

zoskupenia v podaní p. Doda Klimka 

a p. Paľa Kružlica, ktorí svojou pri-

danou hodnotou a profesionalitou 

umocnilo celú atmosféru ceremoni-

álu. Nasledoval slávnostný príhovor 

dekana, v ktorom okrem iného zdô-

raznil záväzok študentov, vyjadre-

ný v ich sľube, a následne im poprial 

veľa úspechov v ich štúdiu. Ceremo-

niál vyvrcholil slávnostným príhovo-

rom rektora, v ktorom okrem iného 

vyjadril svoj úprimný záujem a pod-

poru akademickým aktivitám v rám-

ci univerzity, fakulty a novozalože-

nému detašovanému pracovisku v 

Banskej Štiavnici poprial veľa úspe-

chov v jeho napredovaní. Nasledu-

júci príhovor pani primátorky mesta  

nadviazal na historické súvislosti a 

akademické pôsobenie vysokých škôl 

v Banskej Štiavnici a zdôraznil dôle-

žitosť týchto aktivít pre rozvoj a život 

v meste. Všetci prítomní  rečníci vy-

jadrili v svojich príhovoroch poďako-

vanie druhej strane za veľkú snahu a 

ochotu pri príprave zriadenia praco-

viska v Banskej Štiavnici, na strane 

univerzity sv. Cyrila a Metoda, Fa-

kulty sociálnych vied, ako aj na stra-

ne mesta Banská Štiavnica a všetkým 

iniciátorom a podporovateľom tých-

to aktivít a zapriali  a súčasne vyjad-

rili podporu všetkým jeho ďalším ak-

tivitám. Na konci slávnostného aktu 

imatrikulácie odznela študentská 

hymna Gaudeamus Igitur. Okrem 

poďakovania obidvom stranám, by 

som sa chcel v mene všetkých zú-

častnených ďalej poďakovať vede-

niu a pracovníkom Slovenského ban-

ského múzea za možnosť konania 

tejto akcie v ich priestoroch, umoc-

ňujúcich prebiehajúcu atmosféru, 

pracovníkom centra kultúry, akté-

rom sprievodného programu, hote-

lovej akadémii za občerstvenie, ako 

aj všetkým, ktorí sa zúčastnili prí-

pravy a realizácie tejto akcie. V nepo-

slednom rade sa chcem osobne po-

ďakovať pani primátorke mesta za jej 

veľkú pomoc a angažovanosť v celom 

procese prípravy a realizácie zriaďo-

vania pracoviska, ako aj slávnostnej 

imatrikulácie. Ceremoniál bol nahrá-

vaný na videozáznam a bude ho mož-

né v prípade záujmu zhliadnuť v re-

gionálnej televízii VIO zo záznamu. 

Informácie o aktivitách Katedry udr-

žateľného rozvoja v Banskej Štiavni-

ci, o možnosti štúdia a podávania pri-

hlášok na denné a externé štúdium v 

školskom roku 2015/2016 budú uve-

rejnené v niektorom z ďalších vydaní 

Štiavnických novín. 

Hubert Hilbert, FSV UCM v Trnave

NOVINKY

�1.str.

MsZ zvolilo: 

- predsedov, podpredsedov a členov 

komisií MsZ:

a) Komisia cestovného ruchu a kul-

túry – predseda: Mgr. Mikuláš Pál, 

podpredseda: JUDr. Dušan Lukač-

ko, členovia komisie: Marián Čier-

ny, PhDr.Jozef Labuda, PhD., Sla-

vomír Michna, zapisovateľka: Mgr. 

Henrieta Godová

b) Komisia ekonomická – predseda: 

RNDr. Pavel Bačík, podpredseda: 

Dušan Beránek, členovia komisie: 

Mgr.Pavol Balžanka, Ing. Miroslav 

Belovický, Ing.Igor Demian, zapiso-

vateľka: Ing.Lucia Jarábeková

c) Komisia výstavby, regionálne-

ho rozvoja a životného prostredia 

– predseda: Ing. Ján Čamaj, pod-

predseda: Ing.Juraj Čabák, členo-

via komisie: Mgr. Peter Ernek, Mgr. 

Martin Macharik, Ing.Adela Prefer-

tusová, zapisovateľka: Ing.Silvia Pi-

liarová

d) Komisia školstva, práce s deťmi, 

mládežou a športu – predseda: Mgr. 

Karol Palášthy, podpredseda: Rená-

ta Antalová, členovia komisie: Ivan 

Beňo, Mgr.Ján Kružlic, Ing.Marián 

Zimmermann, zapisovateľka: Bc. 

Denisa Kubiňáková

e) Komisia sociálna  a bytová – pred-

seda: Helena Koťová, podpredseda: 

Ľubomír Barák, členovia komisie: 

PaedDr. Milan Klauz, PhDr.Oliver 

Lakoštík, Ing.Mgr.Jozef Šimko, za-

pisovateľka: Bc.Eva Gregáňová

f) Komisia na ochranu verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov v znení ústavného zá-

kona č.357/2004 Z.z. v znení ne-

skorších zmien a doplnkov –  pred-

seda: Ing. Marián Zimmermann, 

členovia komisie: RNDr.Pavel Bačík, 

Ing. Juraj Čabák

MsZ odvolalo:

- Ing.arch.Petra Mravca, bývalého 

poslanca MsZ z členstva v predsta-

venstve spol. Joergesov dom a. s. 

B.Štiavnica

- Ing.Slavomíra Paloviča, bývalého 

poslanca MsZ, z členstva v dozornej 

rade spol. Mestské lesy B.Štiavnica, 

spol. s r.o., 

- JUDr.Gejzu Volfa, bývalého po-

slanca MsZ,  z  členstva v dozor-

nej rade spoločnosti Bytová správa, 

s.r.o., 

- Ing.Juraja Čabáka, poslanca MsZ, 

z členstva v dozornej rade spoloč-

nosti Bytová správa, s.r.o., 

- redakčnú radu Štiavnických novín 

zloženú z týchto členov: Mgr.Na-

dežda Babiaková, Ivan Beňo, Vladi-

mír Poprac

- Ing.Slavomíra Paloviča, bývalého 

poslanca MsZ z postu člena redakč-

nej rady VIO TV  

MsZ vymenovalo:

- členov redakčnej rady Štiavnic-

kých novín v zmysle Štatútu týž-

denníka ŠN, účinného od 1.9.2014 

v zložení: Mgr.Nadežda Babiaková, 

primátorka mesta, Ivan Beňo, po-

slanec MsZ, Janka Bernáthová, ob-

čan mesta, Filip Golian, študent SPŠ 

S.Mikovíniho, Mgr.Ingrid Kosmeľo-

vá, občan mesta, Ing. Ivana Ondrej-

mišková, prednostka MsÚ, Mgr.Zu-

zana Paškayová, občan mesta

- Mgr. Karola Palášthyho, poslan-

ca MsZ za člena redakčnej rady VIO 

TV 

MsZ poverilo:

- poslanca RNDr.Pavla Bačíka zvola-

ním a vedením zasadnutí mestské-

ho zastupiteľstva v prípadoch podľa 

§ 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia 

veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia 

veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskor-

ších predpisov. 

MsZ vzalo na vedomie:

- kontrolu plnenia uznesení zo za-

sadnutia Mestského zastupiteľstva, 

konaného dňa 10. decembra 2014

- výhľadový  viacročný rozpočet 

mesta Banská Štiavnica a rozpočto-

vých organizácií mesta na roky 2016 

a 2017 

- stanovisko hlavného kontrolóra 

mesta k návrhu viacročného rozpoč-

tu mesta na roky 2015 - 2017

- výhľadový rozpočet Technických 

služieb, m.p. na roky 2016, 2017

- správu o kontrolnej činnosti hlav-

ného kontrolóra Mesta Banská 

Štiavnica za 2. polrok 2014

- správu zo služobnej cesty Mgr. Ka-

rola Palášthyho, poslanca MsZ – Hü-

nenberg, Švajčiarsko, uskutočnenú 

v dňoch 4.1.2015 – 7.1.2015.

MsZ zrušilo:

- VZN mesta Banská Štiavnica č. 

8/2008 o používaní zábavnej pyro-

techniky. 

MsZ uzmieslo sa na: 

- na VZN Mesta Banská Štiavnica  

č.1/2015 o fi nancovaní základných 

umeleckých škôl, materských škôl 

a školských zariadení zriadených 

na území mesta Banská Štiavnica v 

zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 

Banská Štiavnica, štátom uznanej 

cirkvi alebo náboženskej spoločnos-

ti a inej právnickej osoby alebo fyzic-

kej osoby 

Informatívna správa:

- o realizácii a ukončení projektu s 

názvom „Zavedenie efektívneho systé-

mu separovaného zberu odpadov v mes-

te Banská Štiavnica“

Majetkové veci mesta Banská 

Štiavnica:

- prevod pozemku v podielovom 

spoluvlastníctve Ing. Jána Mojičku 

a Rastislava Kondeka formou záme-

ny za pozemky vo vlastníctve Mes-

ta Banská Štiavnica v k. ú. Banská 

Štiavnica, Ulica obrancov mieru 

Rôzne:

- informatívna správa o splnení po-

vinnosti vyúčtovania dotácie jed-

notlivými subjektmi v zmysle VZN 

č. 3/2013 o poskytovaní dotá-

cií z rozpočtu mesta - uznesenie č. 

86/2014, bod B. 

- pozvánka na otvorenie detašova-

ného pracoviska Univerzity sv. Cy-

rila a Metoda, fakulty verejnej poli-

tiky a trvalo udržateľného rozvoja v 

Banskej Štiavnici dňa 7.2.2015  

- informácia o priebehu zimnej 

údržby 

Po interpeláciách a dopytoch po-

slancov primátorka rokovanie MsZ 

ukončila. 

Kompletné znenia schválených 

uznesení sú zverejnené na www.

banskastiavnica.sk.   ŠN

�1.str.

Imatrikulácia študentov 
1. ročníka vysokoškolského štúdia

Z februárového rokovania MsZ
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V sobotu 7.2.2015 v čase od 7:00 – 

22:00 hod. sa konalo Referendum 

o rodine. V meste Banská Štiavnica 

sa volilo v 9 okrskoch. Z celkového 

počtu 8 207 oprávnených občanov 

zapísaných v zoznamoch na hlaso-

vanie využilo svoje právo hlasovať 

1 270 občanov, t.j. 15,4%. Občania 

odpovedali na hlasovacích lístkoch 

„krížikovaním“ áno alebo nie na 3 po-

ložené otázky:

1. „Súhlasíte s tým, aby sa manžel-

stvom nemohlo nazývať žiadne iné spo-

lužitie osôb okrem zväzku medzi jed-

ným mužom a jednou ženou?“

2. „Súhlasíte s tým, aby párom alebo 

skupinám osôb rovnakého pohlavia  ne-

bolo umožnené osvojenie (adopcia) detí 

a ich následná výchova?“

3. „Súhlasíte s tým, aby školy nemohli 

vyžadovať účasť detí na vyučovaní v ob-

lasti sexuálneho správania, či eutaná-

zie, ak ich rodičia alebo deti samé nesú-

hlasia s obsahom vyučovania?“

Z celkového počtu 1 264 odovzda-

ných platných hlasovacích lístkov 

v 1. otázke odpoveď áno uviedlo 1 

201 občanov a za odpoveď nie bolo 

55 občanov. Na 2. otázku za áno od-

povedalo 1 159 voličov a za odpo-

veď nie hlasovalo 90 občanov a na 3. 

otázku bolo za 1 103 voličov a proti 

140 voličov. Celková účasť v referen-

de na Slovensku bola 21,41%. Refe-

rendum o rodine je neplatné, nakoľ-

ko nenadobudlo vyše 50% účasť.

Výsledky Referenda o rodine v 

meste Banská Štiavnica:

Počet okrskov  9

Počet odovzdaných zápisníc okrs-

kových komisií  9

Podiel odovzdaných zápisníc okrs-

kových komisií v %  100,00

Jana Beňová, 

Michal Kríž

Referendum 2015

O
tá

zk
a

Odpoveď 
„ÁNO“

Odpoveď 
„NIE“

Neplatné 
hlasy

P
o

če
t

P
o

d
ie

l

P
o

če
t

P
o

d
ie

l

P
o

če
t

P
o

d
ie

l

Celkom

1 1201 94,56 55 4,33 14 1,10

2 1159 91,25 90 7,08 21 1,65

3 1103 86,85 140 11,02 27 2,12

Okrsok č. 1

1 138 95,17 4 2,75 3 2,06

2 133 91,72 9 6,20 3 2,06

3 132 91,03 10 6,89 3 2,06

Okrsok č. 2

1 112 92,56 7 5,78 2 1,65

2 116 95,86 2 1,65 3 2,47

3 106 87,60 11 9,09 4 3,30

Okrsok č. 3

1 148 96,10 4 2,59 2 1,29

2 146 94,80 7 4,54 1 0,64

3 137 88,96 15 9,74 2 1,29

Okrsok č. 4

1 135 93,75 7 4,86 2 1,38

2 123 85,41 19 13,19 2 1,38

3 122 84,72 19 13,19 3 2,08

O
tá

zk
a

Odpoveď 
„ÁNO“

Odpoveď 
„NIE“

Neplatné 
hlasy

P
o

če
t

P
o

d
ie

l

P
o

če
t

P
o

d
ie

l

P
o

če
t

P
o

d
ie

l

Okrsok č. 5

1 76 88,37 8 9,30 2 2,32

2 72 83,72 12 13,95 2 2,32

3 71 82,55 13 15,11 2 2,32

Okrsok č. 6

1 179 91,79 14 7,17 2 1,02

2 168 86,15 23 11,79 4 2,05

3 158 81,02 32 16,41 5 2,56

Okrsok č. 7

1 194 96,03 8 3,96 0 0,00

2 190 94,05 10 4,95 2 0,99

3 174 86,13 25 12,37 3 1,48

Okrsok č. 8

1 98 96,07 3 2,94 1 0,98

2 96 94,11 4 3,92 2 1,96

3 89 87,25 10 9,80 3 2,94

Okrsok č. 9

1 121 100,00 0 0,00 0 0,00

2 115 95,04 4 3,30 2 1,65

3 114 94,21 5 4,13 2 1,65

Výsledky Referenda o rodine v 
meste Banská Štiavnica

C
el

k
o

m Za jednotlivé okrsky

č.1 č.2 č.3 č.4 č.5 č.6 č.7 č.8 č.9

Počet oprávnených občanov zapísaných 
v zoznamoch na hlasovanie

8 207 941 677 1 035 794 669 1 427 1 269 794 601

Počet oprávnených občanov, ktorým 
sa vydali hlasovacie lístky

1 270 145 121 154 144 86 195 202 102 121

Počet odovzdaných hlasovacích líst-
kov

1 270 145 121 154 144 86 195 202 102 121

Počet odovzdaných platných hlasova-
cích lístkov

1 264 144 121 154 142 86 193 202 101 121

Počet odovzdaných neplatných hlaso-
vacích lístkov

6 1 0 0 2 0 2 0 1 0

Účasť v % 15,40 15,40 17,87 14,87 18,13 12,85 13,66 15,91 12,84 20,13

ponuka
práce

Okres Banská Štiavnica

1. Konštruktér, Ravafol s.r.o., An-

tolská 31, 969 01  Banská Štiavni-

ca, tel.: 0911 562 980, e-mail: offi  -

ce@ravafol.sk, USO, VŠ  – 1 VPM, 

nástup ihneď

2. Montér internetových káblov, 

Proact People Slovensko s.r.o., Ban-

ská Štiavnica 0, 966 15  Banská 

Štiavnica, Mgr. Dadová, tel.: 0907 

737 847, fax: 0317801971 , e-ma-

il: dadova@proactpeople.sk, USO – 

6 VPM, nástup ihneď

3. Prevádzkar ubytovacieho, stra-

vovacieho zariadenia, JUDr. Ma-

rek Mikuška, Podhorie 92, 969 82 

Podhorie, tel.: 0905 976 345, e-ma-

il: mikuska@hotmail.com, USO – 1 

VPM, nástup ihneď

4. Vodič nákladného motorového 

vozidla, kamiónu, STD Donivo a.s., 

odštepný závod Banská Štiavnica, 

Dolná 5, 969 01  Banská Štiavnica, 

p. Maďar, tel.: 0911 906 932, USO 

– 7 VPM, nástup ihneď

5. Vodič taxislužby, J&T Logistic 

s.r.o., Dolná 12/A, 969 01 Banská 

Štiavnica, SOU – 2 VPM, nástup 

ihneď

6. Elektrikár, elektromontážny pra-

covník, Ravafol s.r.o., Antolská 31, 

969 01  Banská Štiavnica, tel.: 0911 

562 980, e-mail: offi  ce@ravafol.sk, 

SOU, USO – 1 VPM, nástup ihneď

7. Frézar – obsluha sústruhu – fré-

zy, Štiavnické strojárne s.r.o., Tra-

te mládeže 1, 969 01  Banská Štiav-

nica, p. Hriňáková, tel.: 045/692 

0472, e-mail: stiavstroj@sknet.sk, 

SOU – 1 VPM, nástup ihneď

8. Kuchár, ERB – Eduard Rada 

Breweries, s.r.o., Novozámocká 2, 

96901 Banská Štiavnica, p. Siváko-

vá, tel.: 0918 356 744, e-mail: ma-

ria.sivakova@pivovarerb.sk, SOU, 

USO – 1 VPM, nástup ihneď

9. Kuchár, Marián Čierny – Black 

M, Nám. sv. Trojice 2, 969 01  Ban-

ská Štiavnica, p. Čierny, tel.: 0915 

256 540, USO – 1 VPM, nástup 

ihneď

10. Masér/masérka, Galvex s.r.o., 

Spojná 5, 969 01  Banská Štiavnica, 

p. Jekkel, tel.: 0917 824 517, jek-

kel@vilamagnolia.sk, USO, VŠ – 1 

VPM, nástup: 1.3.2015  

11. Obrábač kovov – horizontkár, 

Štiavnické strojárne s.r.o., Trate 

mládeže 1, 969 01 Banská Štiav-

nica,  p. Hriňáková, tel.: 045/692 

0472, e-mail: stiavstroj@sknet.sk, 

SOU – 2 VPM, nástup ihneď

Spracovala:         Zuzana Paškayová
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Zábava nepatrí len dospelým, 

ale predovšetkým deťom. A 

tak sa aj stalo. Obec Svätý 

Anton a ZŠ s MŠ Ferdinanda 

Coburga usporiadali dňa 

8.2.2015 o 15.00 hod. detský 

karneval. 

Detičky v krásnych maskách v 

sprievode svojich rodičov poma-

ly zapĺňali priestory vyzdobeného 

Kultúrneho domu. A bolo ich veru 

neúrekom. Ako počítam, tak počí-

tam, no bolo ich rovných štyridsať. 

Na niektorých si človek veru mo-

hol oči nechať. Detičky moje zlaté, 

tie  vaše mamičky majú veru zla-

té ručičky. Ako prvý bod programu 

bolo otvorenie karnevalu, ktorého 

sa ujala p. starostka Simona Gulá-

ková. Oboznámila prítomných o 

ďalších bodoch programu karneva-

lu. Po jej krátkom príhovore  nastú-

pili  pod vedením učiteliek mater-

skej školy všetky masky. Preto, že 

ani títo drobci nie sú žiadne „béčka“, 

zaspievali nám peknú škôlkársku 

hymnu. Po nej bolo predstavovanie 

masiek. Každá maska musela pove-

dať čo vlastne  predstavuje a potom 

dostala sladkosti. Niektoré odpove-

de boli celkom vtipné. Veru, kým sa 

všetky masky vystriedali, dosť to 

trvalo. Pravdaže, všetko sa to dialo 

za hudobného doprovodu p. Jozefa 

Vargu. Fašiangy, turice .... ozývalo 

sa v kultúrnom dome. Tak si veru 

krásne vyspevovali naše deťúren-

ce. A aby tomu ešte nebolo dosť, na 

záver svojho programu sa ešte pek-

ne zahrali. Ako bonus bol od p. sta-

rostky ešte lístok, za ktorý dostali 

cukrovú vatu. No vidíte, skoro by 

som bola zabudla na to najhlavnej-

šie. Balónovú výzdobu urobil p. Mi-

roslav Ružička s priateľkou. A cuk-

rová vata, ktorú tak rýchle vyrábali 

jeho ruky, pochutila nielen malým, 

ale aj tým skôr narodením. Po slad-

kej maškrte sa deti zabávali s baló-

nikmi a veselo poskakovali okolo 

nás. Po dvojhodinovom „marató-

ne“ sa pomaly začali rozchádzať. Čo 

dodať na záver? Poďakovanie patrí 

organizátorom, ktorými boli obec 

Svätý Anton ZŠ s MŠ Ferdinanda 

Coburga. Ďalej ďakujeme: p. Joze-

fovi Vargovi, Miroslavovi Ružičko-

vi  a jeho priateľke. Učiteľkám ma-

terskej školy za krásny program a 

všetkým rodičom, ktorí i napriek 

nepriaznivému počasiu prišli, aby 

urobili radosť nielen svojim deťom, 

ale aj organizátorom. Niečo mi tu 

však chýbalo. Mali tu byť aj žiaci 

so svojim programom. Žeby žiadny 

nemali? Škoda. Možno nabudúce... 

Alica Gajanová

Detský karneval

Deti zo ZŠ a MŠ F.Coburga vo Sv.Antone  foto Archív autora 

Prvý ročník podujatia Štyav-

nyckje krňačke sa uskutoční v 

prípade priaznivého počasia v 

sobotu 14.2. 2015. 

Unikátna akcia prinesie adrenalíno-

vú zábavu priamo do historického 

jadra Banskej Štiavnice, využije pri-

tom charakteristický štiavnický te-

rén. Program podujatia na Námestí 

sv. Trojice:

Námestie sv. Trojice

08:00 – 09:30 Prezentácia spojená s 

obhliadkou krní

09:30 – 09:45 Otvorenie podujatia 

09:45 – 10:45 Kontrola a vývoz saní 

na štart, presun na štart s prehliad-

kou trate

09:45 – 10:45 Kultúrny program

11:00 – 13:00 Preteky (trasa Čer-

vená studňa – centrum mesta)

13:00 – 14:00 Valentínska súťaž /

Detská súťaž

14:30 – 15:00 Tombola

15:00 – 15:15 Vyhodnotenie valen-

tínskej / detskej súťaže

15:30 – 15:45 Vyhodnotenie hlav-

nej súťaže

15:45 -  16:30 Kultúrny program

Zmena programu vyhradená!

Vzhľadom na náročnosť poduja-

tia budú realizované rôzne doprav-

né obmedzenia. Obyvateľom Ban-

skej Štiavnice odporúčame presúvať 

sa na podujatie pešo, prípadne hro-

madnou dopravou. Rovnako neod-

porúčame presúvať sa do priestoru 

štartu na Červenej studni automobi-

lom, vzhľadom na obmedzenú par-

kovaciu kapacitu. Organizátori si 

zároveň dovoľujú požiadať o dodr-

žiavanie pokynov označených spo-

lupracovníkov, mestskej a štátnej 

polície. Len vzájomná spolupráca a 

empatia umožnia bezproblémový 

priebeh podujatia. Podrobné infor-

mácie o akcii, aktualizované denne, 

nájdete na www.banskastiavnica.sk.

Rastislav Marko

Organizátor: Spoluorganizátor:

Partneri podujatia:

Štyavnyckje krňačke

ELGEO - BANSKÁ, s.r.o.  
Trate mládeže 3, 96901 Banská Štiavnica 
Tel: 00421-908-817270  e-mail: taviarenbs@gmail.com 

zal. 1981

BANSK Á STIAVNICAˇ̌

Meštianska pizzeria/
Penzión pod Sitnom

SimKor s.r.o.

Štiavnický Betlehem

Kam v BŠ 
a okolí?
13.2. Sila občianskej spoločnosti: 

Osudy Židov v Bulharsku v 1940-

1944. Výstava do 7.3.2015. Galé-

ria J. Kollára, 15:00. 

13.2. Dielnička v Kammerhofe

Priadky - ovčia vlna 5 €. Kammer-

hof, 14:00 - 16:00. 

13.2. Valentínsky víkend začína 

s vínom, čili a čokoládou. Ochut-

návka vín Blaho. Penzión Cosmo-

politan-vežička, 19:00. 

13.2. Párty-ples: Máme sa radi

Karneval na tému „Obľúbená fi ktív-

na postava“ s hudbou z vinylových 

nosičov, 20:00. Koncert: Bobova 

diéta. U Archanjelov

14.2. All You Need Is LOVE, 

20:00. U Archanjelov 

14.2. Štyavnyckje krňačke. Ná-

mestie sv. Trojice, od 11:00. 

14.2. Karneval na svahu! Sala-

mandra Resort, od 10:00. 

14.–22.2. Terra Permonia Mašin-

káreň, vynálezovňa, fosforovňa a 

permonhrisko. 13:00-17:00

14.-15.2. Valentín na  Starom 

zámku. Divadelné predstavenie: 

Kráska a červený rytier. Vstupy: 

16:00, 17:00, 18:00, 19:00. 

14.2. Kaštieľ vo Sv. Antone na 

sv. Valentína. Bude sa podávať lá-

sky čaj a sladká valentínka. 9:00 – 

15:00

14.2. Hajnal vo Sv. Antone. Zabí-

jačka s ochutnávkou od 9:00, fa-

šiangový sprievod masiek 14:00, 

pochovávanie basy 16:30. 

14.2. Vinocentrum: Valentínska 

degustácia Rezerv.: 0904 109 229.  

Vinocentrum, 18:30

14.-15.2. Valentínske menu. 

Obed či večera? Inšpirované sláv-

nymi dvojicami: Romeom a Jú-

liou, Otelom a Desdemonou, 

Gatsbym a Daisy. Penzion Cosmo-

politan 1 - bowling.

14.2. Divadlo Pivovaru Erb: Lááás-

ka. M. Mňahončák, M. Majeský, 

L. Barilíková v bláznivej komédii. 

Divadlo Pivovaru ERB, 19:00. 

14.2. Valentínska party s King  

Shaolin. Trotuar Cafe, 20:00. 

16.2. Láska nie je len slovo. Spo-

mínanie, prednes poézie, hudbu, 

spev a "pampúchy lásky". Reštaurá-

cia Gallery, 16:00. 

17.2. Miroslav Donutil: Cestou 

necestou (one man show), KC, 

Kammerohfská, 19:00

19.2. Autorské čítanie s Antikva-

riátikom: so súčasným autorom 

Agda Bavi Painom, 17:00

Zmena programu vyhradená!

 Región Banská Štiavnica
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V sobášnej sieni Mestského úradu 

v Leviciach sa v januári tohto roku 

uskutočnilo slávnostné zasadnu-

tie mestského zastupiteľstva, počas 

ktorého boli niekoľkým význam-

ným osobnostiam udelené Ceny 

mesta za rok 2014. 

Pri tejto príležitosti odovzdal primá-

tor Štefan Mišák Čestné občianstvo 

mesta Levice aj Danielovi Šovcovi, 

básnikovi, spisovateľovi a publicis-

tovi, ktorý od októbra 1993 do júla 

2001 pôsobil v Banskej Štiavnici 

ako evanjelický farár a s našim mes-

tom ho naďalej spájajú neviditeľné 

láskyplné putá. Aj v úctyhodnom 

veku sa aktívne zapája do kultúrno-

spoločenského života a je literárne 

činný. Dôkazom toho je aj jeho naj-

novšia básnická zbierka Paberky, v 

ktorej sa úprimne autorsky vyzná-

va: ,,Nebo mi dalo slová, aby som cez ne 

cítil, aj sa cez ne pozeral.“ K oceneniu 

srdečne blahoželáme, prajeme pev-

né zdravie, nezlomného ducha, vní-

mavé srdce a veľa inšpirácie do ďal-

ších tvorivých rokov života.

Janka Bernáthová

ZAUJÍMAVOSTI

V sobášnej sieni Mestského úradu

v Leviciach sa v januári tohto roku

uskutočnilo slávnostné zasadnu-

tie mestského zastupiteľstva, počas

ktorého boli niekoľkým význam-

ným osobnostiam udelené Ceny

mesta za rok 2014.

Oznam
Výbor Slovenského zväzu teles-

ne postihnutých v Banskej Štiav-

nici oznamuje svojim členom, že 

dňa 25. februára 2015 (streda) 

sa uskutoční rekondičný zájazd 

do Kováčovej. Odchod autobusu 

o 11:00 hod. z Križovatky. Cena 

vstupenky vrátane prepravného 

9,- €. Prihlásiť sa a vyplatiť môže-

te v kancelárii zväzu v pondelok, 

stredu a štvrtok. 

Ivan Madara

Valentínska 
anketa

Máte svoj obľúbený fi lm, knihu, 

alebo pieseň o láske ?

,,Najkrajšia kniha, ktorú som dopo-

siaľ čítala, je Na brehu rieky Rio Piet-

ra som si sadla a plakala, od Paula Co-

elha, fi lm Titanik a inštrumentálna 

skladba Intro.“ 

G.T.

,,Páči sa mi fi lm Hriešny tanec a pie-

seň Vyznanie od Mariky Gombitovej. 

Čo sa týka kníh, uprednostňujem iný 

žáner.“ 

M.J.

,,Najviac sa mi páčila kniha Romaina 

Rollanda, Peter a Lucia. A tých pek-

ných fi lmov a piesní je veľa.“ 

K.B.

,,Knihy Žuvačkový kráľ a Nevlastný 

brat, fi lmy Hry o život, Zloba s Ange-

linou Jolie alebo Frozen/ Ľadové krá-

ľovstvo, a čo sa týka piesní je ich veľ-

mi veľa.“ 

M.S.

,,Film Hriešny tanec, kniha Odvia-

te vetrom a pieseň Leonarda Cohena 

Hallelujah.“ 

A.Č.

,,Ak sa počíta aj láska k zvieratám, tak 

sa mi páčil fi lm Vojnový kôň.“ 

R.G.

,,Zaujala ma kniha Divergencia a fi lm 

Hry o život.“ 

P.P.

,,Nikdy ma neprestanú dojímať Medi-

sonské mosty, Vtáky v tŕní a Slnečni-

ce, román o láske Anna Karenina a In-

diánska pieseň lásky.“ 

V. D.

,,Film Avatar, lásku v širšom poníma-

ní som našiel v knihe Anastasia  od  

Vladimíra Megrea, a môj obľúbený 

song je Sing for Love od skupiny Om-

nia.“  

R.B.

Za odpovede ďakuje 

Janka Bernáthová

6.2.2015 sme privítali na pôde 

SPŠ S. Mikovíniho ministra 

školstva, vedy, výskumu a 

športu SR Juraja Draxlera v 

sprievode svojich spolupra-

covníkov.

Ing. Ján Totkovič očakával pána mi-

nistra, ktorý po vstupe do majes-

tátneho vestibulu školy zostal oča-

rený veľkorysosťou  historických 

priestorov. Stretnutie sa nieslo v 

pracovnom duchu, pán minister sa 

zaujímal o históriu školy, o technic-

ké a umelecké odbory. Prehliadka 

školy začala na druhom poschodí, 

kde práve prebiehal prípravný kurz 

do umeleckých odborov, ktorého 

sa zúčastnili budúci prváci. Príchod 

ministra do ateliéru prekvapil de-

viatakov i vyučujúcich. Zaujali ho  

zadania výtvarných prác . Na spon-

tánne stretnutie s ministrom , po-

čas ktorého im poprial veľa šťastia 

na talentových skúškach, iste tak 

ľahko nezabudnú. V konzervátor-

ských dielňach venoval pozornosť 

výrobe pergamenu v školských pod-

mienkach. V učebni kaligrafi e obdi-

voval repliku historickej listiny s ori-

ginálnou pečaťou zo včelieho vosku, 

i herbár Márie Pischlovej. Konzer-

vátori podarovali pánovi ministro-

vi hárky ručne vyrobeného papie-

ra a zápisník – diár viazaný v koži.    

V druhej budove si prezrel učebňu 

geodézie, kde práve premietali 3D 

modely kaplniek, zdokumentova-

né počas študentského workshopu 

Jesenná fakulta architektúry, v kto-

rej žiaci a vyučujúci spolupracujú s 

Fakultou architektúry STU v Brati-

slave. Ocenil digitálne metódy ich 

spracovania a využitie historického 

potenciálu mesta. V laboratóriu bio-

technológie a farmakológie sprevá-

dzala návštevu Ing. Elena Šlauková 

a pán riaditeľ zdôraznil medziná-

rodné úspechy biotechnológov v sú-

ťaži SOČ. Na pôde veľkej posluchár-

ne neskrýval  nadšený obdiv, veď z 

nej priam dýchajú akademické tra-

dície. Takto rozhovor smeroval ku 

kontinuite a odkazu slávnej baníc-

kej a lesníckej akadémie. Juraj Dra-

xler prisľúbil účasť na tradičnom Po-

chod akademikov, ktorý sa koná na 

jeseň. Zároveň sa prejavil ako veľký 

ctiteľ histórie a vyžiadal si kópie Vý-

ročných správ z rokov 1929/1931 a 

1930/ 1931. Pri odchode z budovy 

nazrel do súkromnej základnej ško-

ly Bakomi, kde pozdravil deti a vy-

učujúce. Pracovný rozhovor sa nie-

sol v znamení aktuálnych potrieb 

prevádzky školy, fungovania stred-

ného odborného školstva. Riadi-

teľ zdôraznil nevyhnutnosť potre-

by hľadať spôsoby zvýšenia záujmu 

študentov o technické odbory naj-

mä pomocou motivačných prvkov 

(príspevky na stravu, internát, na 

pracovné oblečenie, štipendiá). In-

vestície do školstva, podľa slov ria-

diteľa školy, majú plynúť najmä do 

modernizácie prístrojového vyba-

venia príslušných odborov. Rozprá-

vali sa aj o dôležitosti prepojenia vy-

učovania na prax, čo sa v našej škole 

realizuje už v 2. ročníku prostred-

níctvom prevádzkovej praxe. Náv-

števa z ministerstva obdivovala aj 

kreativitu našich študentov, kto-

rí vytvorili  sochu mamuta zo sne-

hu na školskom nádvorí. Vedeli aj o 

starších výtvoroch, napríklad snež-

né Ferrari, mačka. Na záver návšte-

vy upozornil riaditeľ školy na hava-

rijný stav rodného domu Samuela 

Mikovíniho v Ábelovej. Osobnosť 

s takým kreditom, ktorým sa Slo-

vensko prezentuje na medzinárod-

nom fóre, si zaslúži dôstojnú sta-

rostlivosť o rodné korene. Navyše 

práve v novembri udeľoval p. min. 

J. Draxler Cenu Samuela Mikovíni-

ho za mimoriadny prínos v oblas-

ti vedy a techniky v priestoroch 

Banského múzea v Banskej Štiav-

nici. Delegácia z ministerstva za-

čala svoju návštevu Banskej Štiav-

nice na Spojenej katolíckej škole sv. 

Františka Assiského. Riaditeľ školy 

Mgr. Karol Palášthy pripravil nasle-

dovný program: prehliadku školy a 

zrekonštruovaných priestorov telo-

cvične. Pochválili sa aj novým mul-

tifunkčným ihriskom. Pán minister 

prešiel všetky stupne vyučovania od 

materskej školy až po gymnázium. 

Druhákov gymnazistov prekva-

pil na hodine angličtiny, kde sa im 

prihovoril perfektnou angličtinou. 

Maturantom poprial veľa šťastia 

počas nadchádzajúcich písomných 

maturitných skúšok. Keďže Spo-

jená katolícka škola je druhou ško-

lou na Slovensku, ktorá sa zapojila 

do experimentu využitia iPodov vo 

vzdelávaní, zaujímal sa o efektivitu 

vyučovania z pohľadu vyučujúcich 

i študentov. Pán minister prejavil 

vysokú rozhľadenosť a informova-

nosť v problematike svojho rezor-

tu a nikoho nenechal na pochybách, 

že cieľom jeho pracovných návštev 

je zlepšenie štúdia žiakov ZŠ i SŠ a 

podmienok pre prácu vyučujúcich.

 Beata Chrienová

Minister školstva navštívil 
Strednú priemyselnú školu Samuela Mikovíniho a Spojenú katolícku 

školu sv. Františka Assiského

Nebo mi dalo slová



7
číslo 5 • 12. február 2015

sn@banskastiavnica.sk

oznamy, pozvánky
spomienky

OZNAMY

Hajnál
Obec Svätý Anton a DHZ Svä-

tý Anton Vás srdečne pozývajú 

na Hajnál, ktorý sa bude konať 

14.februára 2015. Program: O 

9.00 hod. bude zabíjačka s ochut-

návkou výrobkov na rínku. O 

14.00 hod. sa od Lesnej správy za-

čína fašiangový pochod masiek. 

Mal by doraziť na rínok okolo  

16.00 hod. Nasleduje vyhodno-

tenie najkrajšej masky. Na záver 

Hajnálu bude pochovávanie basy. 

Tešíme sa na Vašu účasť. Srdečne 

pozývame! 

Organizátori podujatia

Poďakovanie
Touto cestou by sme sa chceli po-

ďakovať členovi redakčnej rady 

ŠN Vladimírovi Popracovi za dl-

horočnú spoluprácu a činnosť v 

RR ŠN a popriať mu do ďalších ro-

kov hlavne veľa zdravia a spokoj-

nosti. Ďakujeme! 

Michal Kríž, redaktor ŠN 

a členovia RR ŠN

Na samotné darovanie krvi sa 

má darca pripraviť. 

Má byť oddýchnutý, už 24 hodín 

pred odberom má zvýšiť príjem te-

kutín, tesne pred odberom má pri-

jať aspoň 500 ml a nemá byť hladný. 

Čierna káva je povolená. Potraviny a 

vysokým obsahom tuku je treba vy-

lúčiť večer, ako aj ráno najmenej 12 

hodím pred odberom nefajčite a ne-

pite alkoholické nápoje. Tiež je vhod-

né deň pred odberom nevystavovať 

sa veľkej psychickej  alebo fyzickej 

námahe. Ženy by nemali darovať krv 

počas menštruácie , tesne pred ňou 

alebo po nej. Pri príchode na odber 

krvi pri evidencii darca predloží ob-

čiansky preukaz, preukaz zdravotnej 

poisťovne  a ak nie je prvodarca, aj le-

gitimáciu darcu krvi. Či spĺňate krité-

riá, vám hneď v úvode prezradí do-

tazník, ktorý pred vyšetrením musíte 

pravdivo vyplniť. Obsahuje dôležité 

otázky týkajúce sa darcovho zdravia, 

životného štýlu, rizikových faktorov 

a prekonaných chorôb. Aby sa riziko 

nakazenia pre príjemcu krvi znížilo 

na minimum, každý darca pred od-

borom absolvuje vyšetrenie. To býva 

spravidla ešte podrobnejšie než pri 

bežnej prehliadke u všeobecného le-

kára. Zahŕňa totiž nielen krvný ob-

raz a pečeňové testy, ale aj odber vzo-

riek na virológiu. Samozrejmosťou je 

tiež zmeranie krvného tlaku a teles-

nej teploty. Takáto komplexná pre-

hliadka vás ubezpečí, že ste na 100% 

zdraví, v ojedinelých prípadoch od-

halí chorobu, o ktorej ste nemali ani 

len tušenie. 

- Pri odbere krvi sa krv odoberá  

uzavretým spôsobom do plastového 

vaku. Osoba, ktorá dozerá na odber, 

je zodpovedná za správnu identifi ká-

ciu darcu, dokumentáciu, označenie 

krvného vaku a skúmaviek na labora-

tórne vyšetrenie. Pred odberom krvi, 

ktorý sa robí v lakťovej jamke, sa zvo-

lí vhodná žila. Vybrané miesto sa 

dezinfi kuje a krv sa odoberie do od-

berového vaku. Celý proces trvá pri-

bližne 10 minút. Po ukončení odberu 

sa vpich ošetrí a po krátkom oddychu  

v odberovom kresle  alebo na lôžku 

darca dostáva občerstvenie, najmä 

na doplnenie pre telo, aby naštarto-

valo tvorbu stratených tekutín  po-

tom sa vykoná vpich do vybratej žily 

a krv sa nechá spontánne stekať do  

krvných komponentov. Po ich dopl-

není je organizmus o niečo sviežejší.

- regulácia železa – ak ho máte nad-

bytok, odberom sa hladina upraví. V 

prípade, že ste anemickí, pri vyšetre-

niach sa to zistí.

- pokles rizika srdcovo-cievnych 

chorôb – vedci zistili, že u darcov je 

riziko infarktu myokardu znížené až 

na polovicu. Môže za to práve vyššie 

spomínané železo.

- odolnosť – pri pravidelných odbe-

roch si organizmus na krvné straty 

takpovediac zvykne a stane sa „tréno-

vanejším“. Pri závažných úrazoch s ri-

zikom vykrvácania je tak percentuál-

na šanca na prežitie výrazne vyššia.

- regenerácia – odber predstavuje 

druh impulzu tekutín.     

Darcovstvo má však aj ďalšie výho-

dy:

Darovanie krvi má pozitívny vplyv aj 

na samotného darcu, a to hneď nie-

koľkokrát. Darcovia krvi si pravidel-

nými odbermi trénujú srdcovociev-

ny systém, vďaka čomu znesú väčšiu 

záťaž v rámci srdcovocievneho systé-

mu a tiež trénujú organizmus na mi-

moriadne situácie spojené so stratou 

krvi. „Keď darca má sám úraz a kr-

váca, tak je jeho telo schopné zapo-

jiť rýchlejšie obranné mechanizmy a 

uchrániť ho od nejakých následkov. 

Darovanie krvi prispieva k regene-

rácii organizmu. Úbytok krvi pri da-

rovaní vyprovokuje organizmus k 

tvorbe nových, neopotrebovaných 

krviniek. „Niektorí mladí hovoria, že 

sa im pravidelným darovaním vyčis-

ťuje po odberoch dokonca pleť. Niekto-

rí to hodnotia ako úžasnú úľavu v hlave, 

majú pocit, že sa cítia omladení, osvieže-

ní. Naštartuje sa imunitný systém, novo-

tvorba krviniek, čím sa zase kvalita krvi 

zlepší, obranné mechanizmy sa zlepšia a 

človek sa lepšie cíti,“ Pred odberom sa 

robí krvný obraz, hemoglobín a ori-

entačná krvná skupina. Po odbere 

sa robí kompletná virológia zamera-

ná na bezpečnosť transfúznych prí-

pravkov. To znamená, vyšetrenie na 

hepatitídu B a C, syfi lis, HIV, protilát-

ku proti vírusu HIV a pečeňové testy. 

Po odbere sa robí aj imunohematolo-

gické vyšetrenie čiže, krvná skupina, 

Rh faktor, krvoskupinové antigény, 

skríning protilátok imunohematolo-

gický. „Tieto testy vám neurobia len 

tak hocikde, pretože sú veľmi drahé, 

hlavne tie virologické. Až keď krv spĺ-

ňa všetky kritériá použiteľnosti pre 

príjemcu, potom je konzerva ozna-

čená defi nitívnym štítkom, že môže 

byť použitá, prenesená cez expedičný 

sklad NTS a použitá pre pacientov.

Katarína Senciová

Darovanie krvi

Zápis do MŠ
Materská škola sv. Františka Asis-

ského, Ul. Gwerkovej – Göllnero-

vej č 9, 969 01 Banská Štiavnica

Oznamujeme  rodičom,  že ZÁPIS 

DO MŠ na školský rok 2015/16 sa 

uskutoční od 15.2. do 15.3.2015. 

Čo ponúkame vašim deťom:

- láskavý kresťanský prístup

- nové moderné priestory

- prístup k najmodernejším tech-

nológiám, samozrejme v primera-

nej miere a možnosť využitia po-

čítačovej  miestnosti a jazykovej 

učebne ZŠ

- využívanie telocvične ZŠ 

- zdravú výživu 

- poznávanie tradičných zvykov, 

piesní a tancov s vystúpením  pred 

verejnosťou 

- výučba  anglického jazyka hra-

vou formou 

- pohodu, lásku, priateľstvo 

Rodičia si môžu vyzdvihnúť pri-

hlášku pre svoje dieťa v MŠ sv. 

Františka Assiského

(inf: www.katgymbs.sk, č.tel.: 

6913174)

MŠ sv. FA 

Občianske združenie ART Kruh 

v spolupráci s MAS Zlatá cesta 

Vás pozýva na Konferenciu – 

Tvorivé a inšpiračné stretnutie 

pre rozvoj vidieka. Organizo-

vané v rámci projektu „Ľudia 

pre krajinu, Krajina pre ľudí“. 

Termín a miesto konania: Pre-

nčov, 4. - 5. 3. 2015 v Kultúrnom 

dome v čase od 9:00 do 16:00 hod. 

(podľa záujmu). Cena: 0 eur. Táto 

konferencia je fi nancovaná zo zdro-

jov Ministerstva pôdohospodár-

stva. 

Zameranie konferencie: 

- zatraktívnenie vidieckeho priestoru 

- zvýšenie kvality života na vidieku 

- trvalá udržateľnosť životného 

prostredia 

Ako sa to dá na Slovensku? Na Hon-

te? Aké lokálne zdroje (aj okrem fi -

nančných) máme na dosah? 

3 stránky trvalej udržateľnosti: 

(Chápanie a udržiavanie rovnováhy 

všetkých troch zložiek.) 

- Ekologická - Prírodná (environ-

mentálna) 

- Sociálna - Kultúrno-spoločenská 

(medziľudské vzťahy v lokálnej ko-

munite) 

- Hospodársko-ekonomická 

Aké Lokálne zdroje máme k dispo-

zícii ? 

- Prírodné podmienky + Duch miesta 

- Surovinové a Materiálne zdroje 

- Ľudské zdroje (kultúrne a spolo-

čenské zdroje) 

- Informačné zdroje (niektoré sa ne-

dajú oddeliť od kultúrnych napr. 

pamätníky a posvätné miesta, vy-

kopávky, staré exponáty v múze-

ách, dochované mýty a povesti, roz-

právky) 

- Finančné (ekonomické) zdroje 

Prihlášky prosíme zaslať najneskôr 

do 25.2.2015 na: info@artkruh.org. 

Bližšie info: 0918 323 938, 0905 

723 958. Tešíme sa na spoločné 

stretnutie! 

Team ART KRUH

Pozvánka na konferenciu
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V Materskej škole 1. mája 

č. 4 v Banskej Štiavnici (na 

Križovatke) funguje už dlhé 

roky výtvarný krúžok. 

Výchovné pôsobenie materskej 

školy zahrňuje veľa aktivít, ktorým 

cieľom je nielen prehĺbiť poznáva-

nie skutočnosti, ale aj rozvíjať vy-

jadrovacie a tvorivé detské schop-

nosti. Výtvarný krúžok nie je iba 

o výtvarných technikách, výtvar-

ných námetoch a postupoch ako 

dieťa naučiť kresliť, maľovať či mo-

delovať. Deti v tomto krúžku preží-

vajú „výtvarné dobrodružstvo“, ktoré 

posúva malých umelcov do „čarov-

ného“ sveta, kde môžu aktívnejšie 

vnímať, preciťovať, objavovať i ex-

perimentovať cez zmyslové vníma-

nie. Zmysly sú prirodzenou bránou 

pre skutočné estetické zážitky. Deti 

v uvoľnenej, hravej a priateľskej at-

mosfére tvoria bez pocitu povin-

nosti a tešia sa na ďalšie „výtvar-

né dobrodružstvo“ plné očakávania 

nového objavovania, odhaľovania, 

oboznamovania sa s novými zaují-

mavými výtvarnými technikami v 

ateliéri a v prírode. Naši výtvarní-

ci sa zapájajú aj do rôznych výtvar-

ných súťaží, v ktorých dosahujú vy-

nikajúce výsledky.  

V minulom školskom roku naša 

materská škola v spolupráci s Mes-

tom Banská Štiavnica a Centrom 

voľného času Banská Štiavnica 

zorganizovala 1. ročník výtvarnej 

tvorby detí predškolského a škol-

ského veku s celoslovenskou účas-

ťou „Pikulíkove veselé pastelky 2014“. 

Predseda odbornej poroty bol ban-

skoštiavnický umelec Arpád Pál a 

ďalší členovia poroty:

- za Mesto Banská Štiavnica Ing. 

Ivana Ondrejmišková a Zuzana Pat-

košová

- za Banskoštiavnicko-hodrušský 

banícky spolok Michal Špunta 

- za Centrum voľného času Mgr. 

Janka Machilová 

- za MŠ riaditeľka Mgr. Alexandra 

Bóková a pedagógovia Bc. Blanka 

Konopková, Simona Salanciová a 

Evka Pecníková 

Veľmi nás potešilo množstvo vý-

tvarných prác, ktoré prichádzali z 

celého územia Slovenskej republi-

ky. Slávnostné odovzdávanie cien sa 

uskutočnilo 03.06.2014 v priesto-

roch našej materskej školy a bolo 

spojené s odborným výtvarným se-

minárom „Tvoriť sa môže zo všetké-

ho“, ktorého cieľom bolo poukázať 

na využitie rôzneho odpadového 

materiálu vo výtvarných činnos-

tiach. Z tohto odpadového materiá-

lu vznikli zaujímavé výtvarné diela, 

ktoré si prezreli a výtvarné techniky 

si vyskúšali aj výhercovia výtvarnej 

súťaže a ich pedagógovia  priamo v 

priestore IV. triedy pod odborným 

vedením Bc. Blanky Konopkovej 

(Priestorová tvorba z papierových 

paličiek), Simony Salanciovej (Ruky 

rukaté - ich výtvarné stvárnenie) a 

Evy Pecníkovej (Kartón, kartóno-

vé škatule a ich využitie).  Banícke 

tradície a zvyky prítomným hosťom 

priblížili deti z krúžku Permoník. 

Výherné výtvarné práce a celý prie-

beh zo slávnostného odovzdávania 

cien aj s výtvarným seminárom ako 

aj ďalšie informácie o činnosti vý-

tvarného krúžku  nájdete na našej 

webovej stránke: www.ekodubaci.

sk. Za kolektív MŠ 

Miroslava Inglotová

Malí umelci

Cirkevný zbor Evanjelickej 

cirkvi v Banskej Štiavnici 

pripravil v sobotu 7.februára 

2015 príjemné fašiangové 

posedenie pre svojich členov, 

priateľov a rodiny s deťmi.

Spoločenské priestory za kos-

tolom rozohriala okrem príjem-

ne praskajúceho krbu aj radosť zo 

spoločne tráveného času v takmer 

rodinnej atmosfére. Nechýbali ra-

dostné  piesne na oslavu Pána, prí-

hovor brata kaplána Tomáša Vala-

šíka, v ktorom ponúkol pohľad do 

histórie fašiangov na našom úze-

mí, ale i hlboké zamyslenie nad 

tým, prečo sa ľudia (nielen v ob-

dobí karnevalov) tak radi skrýva-

jú za masky. ,,Ježiš pozná pravdu, 

prichádza k nám, aby sme nemuse-

li nosiť masku celý život, pretože aká-

koľvek tvár môže byť umytá a oslobo-

dená od pretvárky,“ týmito slovami 

brat kaplán pripomenul, aká dô-

ležitá je úprimnosť človeka predo-

všetkým k sebe samému. Príhovor 

ukončil modlitbou za úprimnosť. 

Bc. Katarína Pecníková pripravi-

la pre súťažné družstvá veselé hry 

a hlavolamy a Bc. Róbert Zacha-

rovský zostavil vedomostný kvíz, 

ktorým sme si hravou formou zo-

pakovali znalosť Biblie. Nevšedný 

večer obohatila aj p. Eva Kolembu-

sová, ktorá prečítala vlastné pre-

klady Sprievodcu bibliou z maďar-

ského jazyka. ,,Myšlienky, ktoré ma 

zvlášť oslovia a dotknú sa môjho srd-

ca, transformujem do slovenčiny a po-

súvam ďalej, aby a dotkli aj sŕdc na-

šich sestier a bratov. Aspoň takýmto 

spôsobom chcem byť štipôčkou soli 

zeme a iskierkou svetla.“

K pohode prispeli aj tradičné fa-

šiangové dobroty a priateľské roz-

hovory. Mnohí sa potešili vytvo-

reniu novej skupiny na facebooku 

,,ECAV Banská Štiavnica“, kde okrem 

aktuálnych informácií nájdu aj fo-

tografi e zo spoločných podujatí.

Janka Bernáthová

Valentín – 
sviatok lásky
Valentín, nie je len mužské meno, 

ale tento deň je aj časom zaľúbených. 

Pripomíname si ho vždy 14.02. Va-

lentín je sviatkom všetkých zamilo-

vaných a slávi sa už niekoľko rokov 

v rôznych kútoch sveta. V deň, keď 

sa obchody začnú hmýriť červený-

mi srdiečkami a darčekmi pre zami-

lovaných. V tento deň si vyznávame 

lásku častejšie a intenzívnejšie ako 

inokedy. Túlime sa k sebe bližšie a 

obdarúvame sa nielen malými dar-

čekmi, ale aj bozkami, pohladeniami 

a nežnými osloveniami.  Svoju milo-

vanú osobu obdarujte maličkosťou, 

ktorou jej pripomeniete, ako veľmi 

vám na nej záleží a ako veľmi nie-

koho milujete. Pozerajte sa do tých 

najkrajších a šťastných očí. Veď ten-

to deň patrí len láske. Nepremeškaj-

te a vychutnajte si čaro sviatku plný-

mi dúškami! Prajem všetkým párom 

veľa lásky počas toho sviatku, ale aj 

počas celého roka. Prajem vám, aby 

ste boli veľmi dlho milovaní. Krás-

neho Valentína, aby láska nikdy ne-

skončila.

Filip GOLIAN

Víťazka výtvarnej súťaže z krúžku Permoník  foto MŠ 1.mája 4

Členovia a priatelia cirkevného zboru  foto archív autora

Fašiangové posedenie
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Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka

Nedeľa 15.2. o 18:30 hod.Nedeľa 15.2. o 18:30 hod.
Streda 18.2. o 18:30 hod.Streda 18.2. o 18:30 hod.

50 odTieňov sivej50 odTieňov sivej

Dráma/Romantický, USA, 2015,Dráma/Romantický, USA, 2015,
124 min., MP 15. Vstupné: 4 €. Štu-124 min., MP 15. Vstupné: 4 €. Štu-
dentka literatúry Anastasia (Dakota dentka literatúry Anastasia (Dakota 
Johnson) je podľa vlastných slov neza-Johnson) je podľa vlastných slov neza-
ujímavá a nudná ,,sivá myš“ s nízkym ujímavá a nudná ,,sivá myš“ s nízkym 
sebavedomím, pravý opak tajomného sebavedomím, pravý opak tajomného 
podnikateľa Christiana Greya (Jamie podnikateľa Christiana Greya (Jamie 
Dornan), ktorého prišla vyspovedať Dornan), ktorého prišla vyspovedať 
pre článok do študentského časopisu. pre článok do študentského časopisu. 
Napriek tomu, že sa ju Grey snaží od-Napriek tomu, že sa ju Grey snaží od-
radiť svojom chladným a odmeraným radiť svojom chladným a odmeraným 
správaním, má ho plnú hlavu, tento správaním, má ho plnú hlavu, tento 
fakt ešte prehĺbia ich opakované pra-fakt ešte prehĺbia ich opakované pra-
covné stretnutia. covné stretnutia. 

Sobota 14.2. o 16:00 hod.Sobota 14.2. o 16:00 hod.
Nedeľa 15.2. o 16:00 hod.Nedeľa 15.2. o 16:00 hod.
Štvrtok 19.2. o 16:00 hod.Štvrtok 19.2. o 16:00 hod.

CililiNg A zver NezverCililiNg A zver Nezver

Animovaný/Dobrodružný/Rodinný/Animovaný/Dobrodružný/Rodinný/
Fantasy, USA, 2014, 76 min. Vstup-Fantasy, USA, 2014, 76 min. Vstup-
né: 4 €. Raz v noci v Údolí škriatkov né: 4 €. Raz v noci v Údolí škriatkov 
oblohu rozžiaria tajomné svetelné lúče oblohu rozžiaria tajomné svetelné lúče 
padajúcej kométy. Na druhý deň ráno, padajúcej kométy. Na druhý deň ráno, 
v hlbokom temnom podzemí, kde ko-v hlbokom temnom podzemí, kde ko-
méta pristála, sa z dlhého spánku pre-méta pristála, sa z dlhého spánku pre-
búdza záhadný tvor. Staroveká legen-búdza záhadný tvor. Staroveká legen-
da ožíva! Víla Faunia na tvora náhodou da ožíva! Víla Faunia na tvora náhodou 
narazí a ako zodpovedá jej povahe, aj narazí a ako zodpovedá jej povahe, aj 
sa s ním veľmi rýchlo skamaráti. Cili-sa s ním veľmi rýchlo skamaráti. Cili-
ling a ostatné víly však z trochu straši-ling a ostatné víly však z trochu straši-
delného stvorenia nie sú vôbec nadše-delného stvorenia nie sú vôbec nadše-
né. Staré záznamy totiž vravia, že keď né. Staré záznamy totiž vravia, že keď 
sa Zver-Nezver raz za tisíc rokov obja-sa Zver-Nezver raz za tisíc rokov obja-
ví, Údolie škriatkov čaká skaza.ví, Údolie škriatkov čaká skaza.

Pondelok 16.2. o 16:00 hod.Pondelok 16.2. o 16:00 hod.

VeľkÁ 6VeľkÁ 6

Vstupné: 4 €Vstupné: 4 €

Utorok 17.2. o 16:00 hod.Utorok 17.2. o 16:00 hod.

PAddiNgToNPAddiNgToN

Vstupné: 4 €Vstupné: 4 €

Utorok 17.2. o 18:30 hod.Utorok 17.2. o 18:30 hod.

HodiNový MANželHodiNový MANžel

Vstupné: 4 €Vstupné: 4 €

Streda 18.2. o 16:00 hod.Streda 18.2. o 16:00 hod.

SpoNegbob: SpoNegbob: 

HUbA NA sUchUHUbA NA sUchU

Vstupné: 4 €Vstupné: 4 €

Štvrtok 19.2. o 18:30 hod.Štvrtok 19.2. o 18:30 hod.

AMerický osTreľovAčAMerický osTreľovAč

Životopisný/Akčný/Dráma/Vojnový,Životopisný/Akčný/Dráma/Vojnový,
USA, 2014, 133 min., MP 15, ČSFD USA, 2014, 133 min., MP 15, ČSFD 
77%. Vstupné: 4 €. Ostreľovač jed-77%. Vstupné: 4 €. Ostreľovač jed-
notiek SEAL amerického námorníc-notiek SEAL amerického námorníc-
tva Chris Kyle je vyslaný do Iraku s tva Chris Kyle je vyslaný do Iraku s 
jedinou úlohou: chrániť svojich bratov jedinou úlohou: chrániť svojich bratov 
v zbrani. Jeho neomylná presnosť za-v zbrani. Jeho neomylná presnosť za-
chráni na bojisku veľké množstvo živo-chráni na bojisku veľké množstvo živo-
tov a keď sa rozšíria zvesti o jeho od-tov a keď sa rozšíria zvesti o jeho od-
vážných kúskoch, vyslúži si prezývku vážných kúskoch, vyslúži si prezývku 
„Legenda“. Avšak jeho povesť sa do-„Legenda“. Avšak jeho povesť sa do-
nesie až za nepriateľské línie a na jeho nesie až za nepriateľské línie a na jeho 
hlavu je vypísaná odmena a stáva sa z hlavu je vypísaná odmena a stáva sa z 
neho hlavný terč povstalcov. neho hlavný terč povstalcov. 

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.3/2015: „Dosť 

ľudí pohŕda majetkom, ale iba málo z 

nich vie ako ho rozdávať.“ Výhercom 

sa stáva Yvona Schvarczová, Há-

jik 9, Banská Štiavnica. Srdečne 

blahoželáme! Tento týždeň hráme 

o poukážku na konzumáciu v hod-

note 10,-eur v pizzérii, reštaurá-

cii 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 23.2.2015. 

V tajničke sa ukrýva výrok Helen 

Keller: „Optimizmus je viera, kto-

rá vedie k úspechom... (dokončenie v 

tajničke).

A., Ilona, zn. kozmetiky, slovenský 

herec, hrob, zvratné zámeno,     

B., Začiatok tajničky, urán, 

C., Ozn. áut Košíc, samec kravy, 

slanina česky, hmota, podaroval,    

D., Vyhynutý kočovník, nesedel, 

pridáva soľ, napísaná myš-

lienka,       

E., Pil, spis, Miroslav, bývalý 

športový komentátor Karol,   

F., Tlak skr., vrch v ČR, mara-

sy, poučenie, detský pozdrav,       

G., Množstvo, fotografi a, po-

lotuhé jedlo, kríženec ťavy,   

H., Pripravuj cesto, časti či-

žiem, pokladnica, sneh z biel-

kov, 

I., Atmosféra, fáza mesiaca, 

oranie, sprevádzal,

J., Koniec tajničky,

K., Vnára, horúco, podbra-

dok,

L., Vzala, časť Viedne, v pria-

mom prenose,

1., Vodca Inkov, názov zub-

nej pasty, bezpečnosť práce, pred-

ložka, 

2., Lial, udierajte, WC,       

3., Po česky ačkoli, stočená látka, 

osmička, zbor národnej bezpečnos-

ti,  

4., Obyvateľ Asýrie, tkaný obraz, 

kniha snov, 

5., Batoh, padá v zime, popára,        

6., Osobné zámeno, velenie, záhyb 

na látke, liter,        

7., Ázijský štát, český spevák, ozn. 

elektrospotrebičov, 

8., Červenel, prehry v šachu, ojaz-

dil česky,       

9., Dub anglicky, sýpka, hlúpa,            

10., Nádory, židovské učenie,               

11., vyhrávalo, druh zvierat, ruská 

rieka,    

12., Kropí, pasienok, ochota,

13., Obaja, číra tekutina, uváž,  

14., Badala zrakom, nerozdeľuje,    

15., Zbavená hlavy, žena, hrob, 

16., Veľká hala, hreší, je pod kôrou 

stromov.

Pomôcky: Stoma, Špek, Krepá, 

Aras, Oak, Nepál, Avar.    

Pripravuje: 

Anna Rihová

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

A

B

C

D
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F

G

H

I

J

K

L

Kupón č. 5
Krížovka
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Zimomravenie sa stalo už 

pevnou súčasťou zimného 

programu v našom meste. 

Tak, ako v minulosti, aj teraz sme sa 

snažili vytvoriť atraktívny program 

pre celé rodiny. Máme skúsenosť, 

že na naše podujatie chodia náv-

števníci nielen z nášho regiónu, ale 

aj turisti. Aj preto sa snažíme do 

programu vždy dostať také vystú-

penia, ktoré prekračujú hranice re-

giónu.

Prvé dni – od pondelku 16.2. do 

štvrtku 19.2. sme sa zamerali naj-

mä na využitie nášho kina. Uve-

dieme v ňom najúspešnejšie príbe-

hy posledných mesiacov, ktoré iste 

potešia celé rodiny. Vyvrcholením 

prázdninového kina bude nedeľná 

projekcia (výnimočne posunutá na 

17:00 hod.) nového príbehu o víle 

Cililing.

Piatkový program bude skutočným 

štartom podujatia v celej jeho šír-

ke. Ak vydrží zimné počasie a sneh, 

už od 11:00 hod. sa na Červenej 

studni uskutoční podujatie Vese-

lá Červená studňa, ktoré pripravu-

jú dobrovoľníci pod vedením Mar-

tina Macharika. Účasť so sánkami a 

bobami je vítaná. Z uzimenej príro-

dy sa deti môžu presunúť do Diel-

ničiek v Kammerhofe (alebo na-

opak) od 10:00 hod., na výber bude 

niekoľko zaujímavých dielní. Svo-

je brány otvorí počas týchto dní aj 

Terra Permonia (otvorená bude už 

od 14.2. až do 22.2. 2015 v čase 

13:00 – 17:00). Od 16:00 hod. budú 

môcť deti predviesť svoje masky na 

podujatí Maškarovanie. Okrem Ju-

raja Fábera a jeho šikovných žiakov 

nebudú chýbať ani súťaže, zabávač 

Erik a malé prekvapenia.

V sobotu sa otvorí ranné Múze-

um deťom. V Kammerhofe si budú 

môcť celé rodiny vyskúšať dve ne-

tradičnú prehliadky, chlieb sa bude 

piecť v Dielničke. Unikátny pro-

jekt Živá učebnica bude súčasťou 

Veľkého zimomravenia, tradičné-

ho vrcholu programu. Okrem neho 

sa v priestoroch Kultúrneho cen-

tra predstaví populárna Fíha Tra-

lala, čakajú nás divadelné predsta-

venie, pantomíma, Tatranec, hry s 

Ihryskom, tvorivé dielne a skvelá 

zábava počas celého dňa.

Nedeľný program dotvorí tradičný 

a obľúbený Vodníkov svet v miest-

nej plavárni.

Veríme, že bohatý program pote-

ší každého, kto chce svojim deťom 

ponúknuť viac a zabezpečiť im vý-

nimočné prázdniny. Priebežné ak-

tualizované novinky o podujatí 

nájdete na www.banskastiavnica.

sk.

14.2. – 22.2. 2015, sobota - ne-

deľa, 13:00 – 17:00 hod., Radnič-

né nám. 14, vstupné 3 €

Terra Permonia:

Terra Permonia je tvorivou diel-

ňou, miestom oddychu, zábavy, 

učenia a poznávania. V najatrak-

tívnejšej časti sa deti učia hravou 

formou pracovať s rôznymi tech-

nickými zariadeniami, pília, orezá-

vajú, farbia, režú, ohýbajú, vŕtajú, 

zvárajú a používajú rôzne materiá-

ly. Menšie deti si môžu pozrieť Ma-

šinkáreň - úžasný model vláčikov 

na ploche takmer 20 m2. Fosforov-

ňa pobaví každého, kto sa rád hrá 

so svojim tieňom a ak radi tvoríte 

z legendárnych lego kociek, tiež si 

prídete na svoje. Terra Permonia je 

jednoducho určená pre každého od 

3 do 99 rokov.

Program Zimomravenia:

16.2. 2015, pondelok, 16:00 hod. 

Rozprávkové kino: Veľká 6

Dobrodružná komédia o milom ro-

botíkovi menom Baymax a zázrač-

nom chlapcovi Hiro Hamada.

Kino Akademik, Nám. sv. Trojice 1, 

vstupné 4 €. 

17.2. 2015, utorok, 16:00 hod.

Rozprávkové kino: Paddington

Paddington je medvedík, ktorý nosí 

vlnený kabát a neforemný klobúk. 

Jeho oblúbené jedlo je marmeláda. 

Kino Akademik, Nám. sv. Trojice 1, 

vstupné 4 €. 

18.2. 2015, streda, 16:00 hod.

Rozprávkové kino: SpongeBob 

vo fi lme: Hubka na suchu

Jedna z najviac žltých, najhrana-

tejších a hlavne najobľúbenejších 

animovaných postavičiek koneč-

ne našla cestu na fi lmové plátno. 

Kino Akademik, Nám. sv. Trojice 1, 

vstupné 4 €. 

19.2. 2015, štvrtok, 16:00 hod.

Rozprávkové kino: 

Cililing a Zver – Nezver

V najnovšom magickom dob-

rodružstve stretáva Cililing s pria-

teľmi zubatú beštiu s čudnými ze-

lenými očami! 

Kino Akademik, Nám. sv. Trojice 1, 

vstupné: 4 €. 

20.2. 2015, piatok, 

10:00 – 16:00 hod., Slovenské ban-

ské múzeum, Kammerhofská 2. 

Dielnička v Kammerhofe 

Obľúbené tvorivé dielne opäť aj po-

čas Zimomravenia! Smaltované prí-

vesky, náušnice za 1,5 – 4,5; Bati-

kovanie hodvábnych šatiek a šálov  

za  5,5-8,5 €; Batikovanie tričiek 

(treba si doniesť vlastné)  za 1,5 €, 

plátených tašiek za 3,5 €.  Bližšie 

informácie: enviro@muzeumbs.sk, 

tel.045/6949451

20.2. 2015, piatok, 

od 11:00 hod., Červená studňa

Veselá Červená studňa

Hry a súťaže pre deti v atraktívnej 

lokalite (v prípade priaznivého po-

časia). Detský curling, srandovný 

hokej, stavanie snehuliakov, bobo-

vanie do jazera a iné prekvapenia. 

Účasť so sánkami a bobami vítaná!

20.2. 2015, piatok, 

16:00 Kultúrne centrum, Kammer-

hofská 1

Maškarovanie

Posledný maškarný detský ples se-

zóny. Juraj Fáber a jeho tanečná 

škola vás roztancujú, čakajú vás 

súťaže i skvelá zábava. Najkrajšie 

masky vyhrávajú!

21.2.2015, sobota, 

9:00 hod., Kammerhof: Baníctvo na 

Slovensku, Kammerhofská 2

Múzeum deťom

9:00 hod. Rozprávka o baníkovi 

Joškovi – interaktívne  sprevádza-

nie pre rodiny s deťmi

11:00 hod. Hádaj, čo je to – zábavné 

súťaženie s netradičnými zbierko-

vými predmetmi  pre rodiny s deť-

mi. Bližšie informácie: hramesa@

muzeumbs.sk, tel. 045/6949418 

21.2. 2015, sobota, 

9:00 – 14:00 hod., Slovenské ban-

ské múzeum, Kammerhofská 2

Dielnička v Kammerhofe 

Vlastnoručne vymiesený a upeče-

ný chlebík za 1,5 €; Smaltované prí-

vesky, náušnice za 1,5 – 4,5 €; Bati-

kovanie hodvábnych šatiek a šálov 

5,5-8,5 €. 

21.2. 2015, sobota, 

10:00 hod. – 19:00 hod., Kultúrne 

centrum, Kammerhofská 1, 

vstupné: 5 € / osoba 

Veľké zimomravenie

10:00 – 12:00 hod. Štiavnica: Živá 

učebnica

Veľká rodinná hra po meste, začia-

tok v Kultúrnom centre.  Zdolajte 

prekážky a hravou formou získajte 

nové vedomosti. 

12:00 hod. Komnata hier

Miestnosť plná spoločenských hier 

pre celé rodiny. Príďte objavovať 

kúzlo spoločnej rodinnej zábavy.

12:00 hod. Komnata tvorivosti

Ukážte svoju šikovnosť a v tvori-

vých dielňach vytvorte skvelé diel-

ka.

12:00 hod. Komnata imaginácie

Vytvorte si nádhernú a jedinečnú 

fotku ako spomienku na tohtoroč-

né Zimomravenie!

12:00 Komnata zábavy

Bavte sa so zabávačom Erikom, 

rozprávkou o Gulliverovi, Tatran-

com a mímom Mirom Kasprzykom 

či fantastickým divadelným pred-

stavením Fíha Tralala (o cca. 17:30 

hod.). Celodenná zábava pre všetky 

šantivé a zvedavé deti.

22.2. 2015, nedeľa, 14:00 hod., 

Plaváreň, ul. Mládežnícka

Vodníkov svet

Ďalší ročník skvelej rodinnej karne-

valovej zábavy v maskách v miest-

nej plavárni. Hry a súťaže o ceny, 

zábava zaručená!

22.2.2015, nedeľa, 17:00 hod.

Rozprávkové kino: 

Cililing a Zver – Nezver

V najnovšom magickom dob-

rodružstve stretáva Cililing s pria-

teľmi zubatú beštiu s čudnými ze-

lenými očami! 

Kino Akademik, Nám. sv. Trojice 1, 

vstupné: 4 €

Rastislav Marko

Partneri podujatia:

Mediálni partneri:

Fíha Tralala hlavnou hviezdou Zimomravenia

podujatie .sk
zisti, kde sú všetci

Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s.
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Pozvanie
Centrum voľného času v B. Štiav-

nici Vás pozýva počas jarných 

prázdnin dňa 18.2.2015 - návšte-

va plavárne, zraz pre plavárňou o 

13,00 hod. vstup 1 eur/ 2 hod.

19.2.2015 - Malá škola šachu v 

Centre voľného času o 9,00 hod.  

20.2.2015 - Tvorivé dielne v Kam-

merhoff e - smaltovanie, zraz v 

Centre voľného času o 9,00 hod. 

poplatok 1 eur. Počas prázdnin je 

vchod do Centra voľného času zo 

zadnej strany (ako je vchod do te-

locvične). Bližšie informácie na č.t. 

0907 598 567. Všetci ste vítaní! 

Janka Machilová

Vodníkov svet
... aj v roku 2015, na Vás čaká 

rozprávkový karneval „Vodní-

kov svet“ na plavárni. Pripravte si 

plavky, masky, uteráky a v nede-

ľu 22.2.2015 od 14.00 hod. spolu 

súťažíme, spievame, tancujeme, 

špliechame a plávame na plavárni. 

Čaká na Vás vodník, víly, žabky, 

rybky a plný bazén zábavy. Vstup 

pre deti aj dospelých len  1€!!! 

Denisa Slezáková, 

vedúca Mestskej plavárne 

Centrum voľného času v spolu-

práci so SOŠ služieb a lesníctva 

zorganizovali nasledovné 

OK športových postupových 

súťaží :

15.1.2015 - OK vo volejbale študen-

tov SŠ:

1. miesto: SOŠ služieb a lesníctva 

B. Štiavnica

2. miesto: SPŠ S. Mikovíniho B. 

Štiavnica

3. miesto: Gymnázium A. Kmeťa B. 

Štiavnica

27.1.2015 - OK vo fl orbale študen-

tov SŠ s účasťou  6 SŠ:

1. miesto: SOŠ služieb a lesníctva 

B. Štiavnica

2. miesto: SOŠ lesnícka B. Štiavni-

ca

3. miesto: Gymnázium A. Kmeťa B. 

Štiavnica

28.1.2015 - OK vo fl orbale študen-

tiek SŠ:

1. miesto: Gymnázium A. Kmeťa B. 

Štiavnica

2. miesto: Katolícka spojená škola - 

Katolícke gymnázium B. Štiavnica

3. miesto: SPŠ S. Mikovíniho  B. 

Štiavnica 

Všetkým umiestneným školám gra-

tulujem. Naším rozhodcom a vede-

niu školy, p. riaditeľke PhDr. Gregá-

ňoveja ako aj školám, v ktorých sa 

zorganizovali uvedené OK, ďaku-

jem.

Mladí biológovia

Centrum voľného času v spolu-

práci so ZŠ J. Horáka a p. uč. Mgr. 

P. Zorvanovou, zorganizovali dňa 

4.2.2015. OK Biologickej olympiá-

dy kat. C pre žiakov 8. – 9. roč. ZŠ. 

Olympiáda pre súťažiacich pozostá-

vala z dvoch samostatných blokov: 

Test + praktická časť v laboratóriu v 

ktorom boli úspešnými riešiteľmi:

1. miesto: Terézia Švenková  ZŠ J. 

Horáka

2. miesto: Richard Žember ZŠ J. 

Horáka

3. miesto: Zuzana Balážová ZŠ J. 

Horáka

Druhým súťažným blokom bola pro-

jektová časť, v ktorom vzhľadom na 

jeho náročnosť a systémovosť v po-

zorovaní, - dovolím si tvrdiť aj nie-

koľko rokov. Zúčastnili sa jej len dve 

súťažiace zo ZŠ M. Hella Štiavnic-

ké Bane, ktorá svojim prostredím, 

zameraním a aj možnosťami, dáva 

veľmi dobré podmienky na uvedený 

blok olympiády. 

Víťazkou sa stala Lucia Hudecová 

projektom avesterapia a projekt kto-

rý tiež bol na vysokej úrovni – pod-

mienené refl exy Lindy Hanuszovej 

obsadil 2. miesto.  

Biologická olympiáda je jedna z naj-

náročnejších súťaží nielen na vedo-

mosti ale predovšetkým na čas a čo 

je najdôležitejšie musí vychádzať 

zo záujmu detí a mládeže, ktoré si 

týmto vypĺňajú svoj voľný čas a pre-

to má svoje nezastupiteľné miesto. 

Janka Machilová

Výsledky športových postupových 
súťaží SŠ a Biologická olympiáda

Bohatá februárová nádielka 

snehu konečne potešila 

aj našich bežkárov. Počet 

zaparkovaných automobilov s 

rôznymi ŠPZ v oblasti Červenej 

studne počas uplynulého 

víkendu prezrádzal, že tento 

šport je stále obľúbenejším. 

Prináša radosť z pohybu na čer-

stvom vzduchu uprostred krás-

nej prírody, navyše zadarmo, bez 

čakacích radov a stresu. Je balza-

mom pre telo i dušu a zároveň tou 

najpríjemnejšou prevenciou proti 

mnohým ochoreniam. Aj tento rok 

je bežecká stopa z Červenej stud-

ne smerom k zjazdovke výsledkom 

obetavosti niekoľkých nadšencov, 

ktorí ju opäť bez pomoci techni-

ky pracne ,,vyšliapali“. No nikto sa 

na jej kvalitu nesťažuje. Práve na-

opak. Medzi priaznivcami bežec-

kého lyžovania vládne pohoda,-

vľúdnosť, ohľaduplnosť. Mnohí 

športovci nezabúdajú na pozdrav, 

úsmev, či poďakovanie bežkárom 

idúcim v protismere, ktorí sa im 

zo spoločnej stopy zdvorilo vy-

stúpia. Veď dobrých ľudí sa všade 

veľa zmestí. Nové zážitky ponúka 

aj nočné bežecké lyžovanie s lam-

pášmi na čelenkách pod  lampá-

šikmi hviezd, ktoré sa prvýkrát za 

účasti asi dvoch desiatok nadšen-

cov uskutočnilo v piatok 6.februá-

ra a veríme, že sa časom stane pek-

nou športovou tradíciou.  

Janka Bernáthová

Radosť z bielej stopy

Bežkárske trate na Červenej studni  foto Archív autora 

BB plavecký 
pohár

Na krytej plavárni v Banskej Štiav-

nici sa dňa 7.2.2015 uskutočni-

lo 1. kolo tejto stále viac obľúbe-

nej súťaže, ktorá začína už svoju 

11-tu sezónu. Štartovali najmen-

ší pretekári predškolského veku 

žiakov až po veteránov, od 25 až 

po 400m. Na pretekoch štartova-

lo viac než 100 plavcov z Brezna, 

Banskej Bystrice, Handlovej, Žia-

ru nad Hronom, Veľkého Krtíša, 

Rimavskej Soboty a Banskej Štiav-

nice. Plavecký oddiel Sitno Ban-

ská Štiavnica reprezentovali Adela 

Prefertusová a Alexandra Nemčo-

ková, ktoré podali pekné výkony. 

Výsledky: 

Žiačky „C“ r. 2005 – 2006

A. Prefertusová: 7. 50 m P, 7. 50m 

K, 3. 200 m P

Žiačky „B“ r. 2003 – 2004

A. Nemčoková: 9. 50m P, 5. 50m 

K, 4. 400m K

Vysvetlivky: P – prsia, K – kraul

Ďalšie kolo BBPP sa uskutoční 

28.2. v Brezne.

Vlado Nemčok, PO Sitno BŠ  
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služby

Predám dom v Banskej Štiavnici,  

lokalita Križovatka, cena dohodou, 

tel.č.: 0907 684 491 

Odstúpim zariadený obchod s  

textilom na Kammerhofskej 12, 

Banská Štiavnica, kontakt: 0903 

226 510

Požičiavam karnevalové masky,  

tel.č.: 0908 190 312

reality

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

najlepšie ceny v meste

CITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

0,55/km

Prĳ meme do pracovného Prĳ meme do pracovného 
pomeru automechanika pomeru automechanika 

so znalosťou aj so znalosťou aj 
zámočníckych prác. zámočníckych prác. 

Kontakt: Kontakt: 
04045/6949032, 5/6949032, 
0911 890 0180911 890 018

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

Ponúkam Ponúkam 
krátkodobé pôžičkykrátkodobé pôžičky

pre všetkých pre všetkých 
od 160od 160€.

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

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

Predám 3-izbový 
kompletne prerobený 

byt na sídlisku Drieňová, 
hneď obývateľný, 

cena 38 900,-€, kontakt: 

0910 337 417

Sme OZ Túlavá labka a v 

Banskej Štiavnici a v jej 

širokom okolí pôsobíme už 

ôsmy rok. 

Základom našej činnosti, ktorou 

je pomoc pre týrané, nechcené a 

opustené zvieratá, je poberanie 2% 

z dane. Preto, ak ste sa ešte neroz-

hodli komu 2% venujete, venujte 

ich našim túlavým labkám. Bližšie 

info o nás, o našej činnosti, o zvie-

ratách v núdzi, o možnosti adopcii 

zvieraťa, o kastračnom programe, o 

2% (nájdete tam aj predpísané tla-

čivo na stiahnutie) nájdete na našej 

stránke www.tulavalabka.sk. Údaje 

potrebné na poukázanie 2%:

Obchodné meno (Názov): 

TÚLAVÁ LABKA

Právna forma: 

Občianske združenie

IČO/SID: 45 025 142

Sídlo: 969 01 Banská Štiavnica, 

Ferka Urbánka 4

V mene štvornohých priateľov vám 

Ďakujeme.

OZ Túlavá labka

Svoje 2% z dane 
môžete venovať na dobrú vec


